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การพัฒนากลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชร
Development of Marketing Strategy Based on the Sufficiency Economy Philosophy
for the Community Enterprise of Kamphaeng Phet Province
เพชรา บุดสีทา1

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) สภาพการด�ำเนินงานของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน 2) ความต้องการ และปัจจัยทางการตลาด
ทีม่ ผี ลต่อการซือ้ ผลิตภัณฑ์ 3) พัฒนากลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) ประเมินกลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชร ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการด้านการตลาดและยุทธศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
วิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ผลการวิจัยพบว่า 1) ด�ำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้น�ำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำเนินงาน 2) ความต้องการและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
สามารถอธิบายองค์ประกอบได้ ร้อยละ 67.31 จัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบคือ 2.1) การส่งเสริมการตลาด 2.2)
ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางจัดจ�ำหน่าย 2.3) ด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ 2.4) การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ 3) กลยุทธ์
การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 6 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์พัฒนาหน่วยงาน การตลาด กลยุทธ์พันธมิตร กลยุทธ์พัฒนาส่วน
ประสมทางการตลาด
ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์การตลาด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน

Abstract

This research aimed to investigate 1) The operating conditions of the community enterprise 2) Demand and
market factors affecting the purchase of products 3) Develop a marketing strategy based on the Sufficiency Economy
Philosophy and 4) Evaluate marketing strategies based on the Sufficiency Economy Philosophy for community enterprise.
This research used the Research and Development methodology to investigate in all aspects. Data sources consisted
of SME entrepreneurs, community clients, government agencies, and academic for marketing and strategy.
The statistics used in this study consisted of the percentage and the mean by extracting elements (Factor
Extraction). The findings indicated that 1) Implementation of the community enterprise has adopted Sufficiency
Economy Philosophy in operation 2) Demand and market factors affecting the purchase of products, the element was
67.31 percent and the elements were divided into 4 groups, namely 2.1) Marketing Promotion 2.2) Prices and products
distribution facility 2.3) The local knowledge and 2.4) Exhibition of products and products presentations 3) Marketing
strategy based on the six strategies to develop a marketing agency, partners, develop the Marketing mixed strategies,
Penetration, Marketing development Strategies, and Strengthening the strategic based on the Sufficiency Economy
Philosophy and 4) Assessment results of marketing strategies based on the Sufficiency Economy Philosophy for
community enterprise in aspects of consistency, suitability, feasibility, and profitability were in high level in all items.
Keywords: Marketing Strategies, Sufficiency Economy Philosophy, Community Enterpris
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บทน�ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีกระแสพระราชด�ำรัสให้ผู้บริหารประเทศและประชาชน เห็นถึงความส�ำคัญ
ของการพัฒนาที่สมดุล มีการพัฒนาเป็นล�ำดับขั้น ไม่เน้นเพียงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น พระบรม
ราโชวาทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517 ที่ว่า “ ในการพัฒนาประเทศนั้นจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกิน
มีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว.....” การช่วยเหลือ
สนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตัง้ ตัวให้มคี วามพอกินพอใช้กอ่ นอืน่ เป็นพืน้ ฐานนัน้ เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ยวด เพราะผูท้ มี่ อี าชีพ
และฐานะเพียงพอ ทีจ่ ะพึง่ ตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักทีจ่ ะส่งเสริมความ
เจริญ ให้คอ่ ยเป็นค่อยไปตามล�ำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนัน้ ก็เพือ่ ป้องกันการผิดพลาดล้มเหลง”และพระราชด�ำรัสเมือ่
วันที่ 4 ธันวาคม 2517 “...ให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวด......” ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ำรง
อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�ำเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ�ำเป็น ทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการน�ำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�ำเนินการทุกขัน้
ตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ (ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551,
หน้า 179)
รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชน ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นวิสาหกิจชุมชน วิธีการแบบนี้เป็นการให้โอกาสแก่
ชาวบ้าน ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ วัฒนธรรมชุมชน น�ำมาปรับหรือพัฒนาให้เกิดมูลค่า ส่งเสริมให้ชมุ ชนในระดับรากหญ้าได้รจู้ กั ตนเอง เรียนรูต้ นเอง
เรียนรู้ชุมชนได้เห็นความส�ำคัญของศักยภาพคน ศักยภาพชุมชน ค้นหาทุนทางสังคม จนพัฒนามาเป็นแผนแม่บทของชุมชนนั้น ๆ แนวคิด
ในการพัฒนาวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเป็นแนวทางหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักพัฒนาชุมชน เนื่องจากชุมชนได้ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วม
ตัดสินใจ ตลอดจนรับผลประโยชน์รว่ มกัน ท�ำให้เกิดพลังในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ทีเ่ น้นกระบวนการ ส่ง
เสริมให้ชุมชนมีความรัก ความเมตตา เพื่อสร้างพลังสร้างสรรค์ในชุมชน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการท�ำงานด้วยกัน ท�ำให้
การพัฒนาชุมชนประสบผลส�ำเร็จได้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553, หน้า 24 )
ในปี 2556 จังหวัดก�ำแพงเพชรได้อนุมัติการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จ�ำนวน 635 แห่ง 12,276 ราย จ�ำแนกประเภทกิจกรรม
การผลิตและบริการ รวม 20 ประเภท ประกอบด้วยผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง แปรรูป ผ้าทอและเสื้อผ้า เครื่องจักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์
เครื่องจักรกล ของช�ำร่วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง ปัจจัยการผลิต เครื่องปั้น ร้านค้า
ชุมชน ออมทรัพย์ชุมชน สุขภาพและอื่น ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556) วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการประเมินศักยภาพ
และจัดล�ำดับชั้น เพื่อการส่งเสริมและการพัฒนา ปรากฏว่ามีจ�ำนวนกลุ่มที่อยู่ในระดับชั้นดี จ�ำนวน 100 กลุ่ม ระดับปานกลาง จ�ำนวน 250
กลุ่ม และระดับที่ต้องปรับปรุงพัฒนา จ�ำนวน 285 กลุ่ม หรือคิดเป็นร้อยละ 15.80 , 39.40 และร้อยละ 44.80 ตามล�ำดับ (เกษตรจังหวัด
ก�ำแพงเพชร, 2556, หน้า 1) และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย กลุ่มยังไม่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้เท่าที่ควร ก�ำลัง
การผลิตสินค้ายังไม่เพียงพอกับความสามารถในการผลิต ตลาดส�ำหรับการจ�ำหน่ายสินค้ามีชอ่ งทางจ�ำกัด ขาดความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ
การตลาด การพัฒนาการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด สมาชิกภายในกลุ่มขาดความร่วมมืออย่างแท้จริง ขาดเครือข่าย
ความร่วมมือจากภายนอกกลุ่มวิสาหกิจ (เกษตรจังหวัดก�ำแพงเพชร, 2556, หน้า 12)
ดังนั้นการจัดการการตลาดวิสาหกิจชุมชนบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดังที่ ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค�ำ (มติชนรายวัน, 2550) ได้กล่าว
ไว้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยยุทธศาสตร์การตลาดยุคใหม่ ว่า “ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่
มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณและพอดี “ความมีเหตุผล” หมายถึง
การตัดสินใจเกีย่ วกับระดับของความพอเพียง จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนค�ำนึงถึงผลทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้นๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบคอบ “การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว” หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
สั้นและยาว“เงื่อนไขความรู้” ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะน�ำความรู้เหล่า
นั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและมีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ และ“เงื่อนไขคุณธรรม” ที่จะต้องเสริมสร้าง
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�ำเนินชีวิต ไม่โลภและไม่
ตระหนีจ่ นเกินไปการพัฒนา กลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชรให้มกี ารส่งเสริม
ให้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองความจ�ำเป็น ความต้องการ
และผลกระทบของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ด้วยการส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า เพื่อรักษาหรือพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และสังคมให้ดียิ่งขึ้น ธุรกิจที่ด�ำเนินงานตามแนวคิดนี้จึงต้องเข้าถึงความรู้สึกและจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย ประกอบกับ
ต้องมีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมาย และสังคมได้รับความพึงพอใจ และความบริบูรณ์พูนสุขในระยะยาว
ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร
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2. เพื่อศึกษาความต้องการ และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน จังหวัด
กาแพงเพชรของลูกค้า
วัตถุประสงค์
เพื่ อ พัฒ นากลยุ
ธ์ ก ารตลาดตามหลั
จ พอเพี ย งส าหรั บ วิ ส าหกิ จ ชุ มชนจั งหวัด
1. เพื่อศึ3.กษาสภาพการด�
ำเนินทงานของกลุ
่มวิสาหกิจกชุมปรัชนช ญาเศรษฐกิ
จังหวัดก�ำแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาความต้องการ และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน จังหวัด
กาแพงเพชร
ก�ำแพงเพชรของลูกค้า
เพื่ อ ประเมิ
น กลยุท ธ์ ก ารตลาดตามหลั
ก ปรัจชพอเพี
ญาเศรษฐกิ
วิ สดาหกิ
จ ชุ ม ชนจัง หวัด
3. เพื่อพั4.ฒนากลยุ
ทธ์การตลาดตามหลั
กปรัชญาเศรษฐกิ
ยงส�ำหรัจบพอเพี
วิสาหกิยงจชุสมาหรั
ชนจับงหวั
ก�ำแพงเพชร
กาแพงเพชร
4. เพื่อประเมินกลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชร

กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิด

สภาพการดาเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร
- ด้านการตลาด
- ด้านการบริ หารจัดการ
- ด้านการผลิต
- ด้านการการเงิน
- ด้านทรัพยากรมนุษย์
- ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

- สภาพการจัดการการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาแพงเพชร
- ความต้องการของลูกค้า และปัจจัยทางการตลาด
ที่ต่อผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
ในเขตพื้นที่จงั หวัดกาแพงเพชร
- จุดแข็ง - จุดอ่อน- โอกาส - อุปสรรค
เกี่ยวกับการตลาดตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร
กลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ
ท�ำให้ได้กทลยุี่คดทิ ธ์ว่กำารตลาดโดยการประยุ
กต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดก�ำแพงเพชรที่มาจากการสร้าง
ประโยชน์
จะได้ รับ

เสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างสร้างสรรค์
าให้ำไนึด้งกถึลยุ
ก ารตลาดโดยการประยุ
ก ต์ ใ ช้เ ศรษฐกิ จ พอเพี
าหรั บ วิ ส าหกิ
จ ชุ มยงควบคู
ชนของจั
สมดุลและยั่งยืน ทโดยค�
งหลัทกธ์ปรั
ชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุ
กต์ใช้ปยรังสชญาเศรษฐกิ
จพอเพี
่กับงภูหวั
มิปดัญญาท้องถิ่น
เพือ่ สร้ากงความมั
น่ คงในการด�
ำรงชีวติางเสริ
ิ ขจัดมความยากจน
จชุมชนอย่
งยัง่ ยืน รวมทัง้ การต่อยอดภูม่อปิ การพั
ญ
ั ญาให้
เกิดประโยชน์
าแพงเพชรที
่มาจากการสร้
องค์ความรู ้เพืและพั
่อเป็ นฒพืนาเศรษฐกิ
างศักายภาพและความสามารถเพื
ฒนา
้นฐานสู่ การสร้
เชิงพาณิเศรษฐกิ
ชย์และสาธารณะ
ตลอดจนการจั
ด
การงานและอาชี
พ
ในอนาคตของสั
ง
คมไทย
รวมทั
ง
้
หน่
ว
ยงานที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งในพื
น
้
ที
ท
่
ร
่
ี
บ
ั
จที่เท่าเทียมและเป็ นธรรมอย่างสร้างสรรค์ สมดุลและยัง่ ยืน โดยคานึงถึงหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผิดชอบ ดูแล
วิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดก�ำแพงเพชร สามารถน�ำกลยุทธ์การตลาดโดยการประยุ
กต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนของ
จังหวัดก�ำแพงเพชรไปด�ำเนินการประสานดูแลวิสาหกิจชุมชนอื่นๆต่อไป

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยการพัฒนากลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชร ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดวิสาหกิจชุมชนและสภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดก�ำแพงเพชร
“วิสาหกิจชุมชน” หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่
มีความผูกพัน มีวถิ ชี วี ติ รวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลา ว ไมว า จะเปน นิต-ิ บุคคลในรูปแบบใดหรือไมเ ปน นิตบิ คุ คล เพือ่ สรา งราย
ไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548,
หน้า 1)
องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน ควรมี 7 ประการ (เสรีพงศ์พิศ, 2547 หน้า 16) คือ
1. ชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นผูด้ ำ� เนินการเองอาจมีคนนอกมีสว่ นร่วมมือให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่หนุ้ ส่วนใหญ่ทมี่ อี ำ� นาจตัดสินใจ
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชนเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากที่สุด ซึ่งอาจน�ำวัตถุดิบบางส่วนมาจากภายนอกได้
3. ริเริ่มสร้างสรรค์โดยชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทําให้มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสามารถริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆโดยไม่เลียนแบบหรือแสวงหาสูตรส�ำเร็จ
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ระบบนิเวศน์ของสังคมโดยรวม ถ้าเปรี ยบกับอุตสาหกรรมชุมชนและธุ รกิจชุมชนกับการทาการเกษตรคล้ายกับการ
ปลู4.กมีพืฐชานภู
เชิงเดี
ขณะที
่วิส่นาหกิ
จชุมชนจะคล้
ายกั้ภบูมการปลู
กพืชผสมผสาน
มิป่ยัญว ญาท้
องถิ
ผสมผสานกั
บความรู
ิปัญญาสากล
5. ดําเนินการแบบบู
รณาการเชื
กรรม
ประสานผนึ
กพลังและเกื้อกูลกันยนรู ้ มากที่สุด ปั ญหาที่ผ่านมา
นอกจากนี
ชุมชนจะเน้นจในเรื
่ องของวิ
ธีคิดและกระบวนการเรี
้ วิสาหกิ่อจมโยงหลายๆกิ
6. การเรียนรู้เป็นหัวใจของกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ของชุ
มชนนั
หาวิ
ธีคิดมากกว่
าวิธีทา ชุมำชนสามารถผลิ
ตได้จมชมชน
ากมาย แต่ขายไม่ออก ขาดทุน หาตลาดไม่ได้
้ นเป็ นปันญเป้
7. การพึ
่งตนเองเป็
าหมายอั
นดับแรกและส�
คัญที่สุดของวิสาหกิ
เพราะเริ
จ จากการเลี
สาหกิ
ชุมนั้นาใช้จึ งจควรเริ
จัดทาเพืให้่อแให้
อกินกและคนใน
่ มต้นจากวิธีทา จากสู
่ มต้นางรายได้
ทัง้ นีก้ ารประกอบการวิ
สาหกิตจรส
ชุมาเร็
ชนไม่
ได้เน้นเพือ่ ยก�นแบบ
ำไรสูงสุการท
ด แต่จาวิะเน้
นทีก่ จารลดค่
า่ ย การสร้
ก่สพมาชิ
ชุมชนให้พพอใช้
ึ่งพาตนเองได้
งยัฒ่งยืนาไปสู
นวิสาหกิ่ การจั
จชุมดชนนั
้นเป็
แต่น�ำยมาคิ
ดใหม่่ งตนเองได้
มีการท�ำกอย่ส็ าามารถผลิ
งมีแบบแผน
ะบบ
ั้นตอน เริ่มต้นจาก
ก่อนแล้วอค่ย่อายพั
การเชิ
งธุนรเรืกิจ่องเก่
เมื่อาพอเพี
งและพึ
ตให้มีเรหลื
อเผืมี่อขตลาดได้
การเรียนรู้ การคิดก่อนแล้วค่อยลงมือท�ำ วิสาหกิจชุมชนเน้นความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ แตกต่างจาก
และการคิ
ดจะนราผลผลิ
ตออกสู
ภัณฑ์ที่มปีเอกลั
กษณ์
ทอ้ ดงถิการที
้ จักวิใช้สาหกิ
ประโยชน์
จากนระบบที่มี
้ นต้องเป็ นผลิ
่นที่ม่มาจากการรู
อุตสาหกรรมชุ
มชนและธุ
กิจชุมชนซึ
่งเน้่ ตนลาดนั
ที่กระบวนการผลิ
ต ตการแปรรู
การบริ
หารจั
ุ่งสู่ตลาดใหญ่
จชุมชนเป็
ความหลากหลายทางชี
วภาพหรื
อทรัพยากรในท้
องถิ
างสรรค์
และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เหมาะสม
ความหลากหลายของกิ
จกรรม เป็
นกระบวนการสร้
างสรรค์
ทางเศรษฐกิ
จและสัดงสร้
คมของชุ
มชน
เป็นการประกอบการบนพื
้นฐานของการใช้
่นบวกกับความคิ
ความรู้ ภูโดยควรเริ
มิปัญญา ่วัมฒจากเล็
นธรรมและทรั
พยากรที
ีอยู่ในชุ
มชนอย่างรู้คุณค่จาชุเพื
่อการพึเข้่งมพาตนเองของครอบครั
ชนและระหว่
กไปหาใหญ่
เพื่อที่จ่มะสร้
างรากฐานเศรษฐกิ
มชนให้
แข็งก่อน ทากินทาใช้วกชุ่อมนท
าทดแทนสิา่ งงชุ
ที่ มชน โดย
มุง่ ประโยชน์ทางสังคมแก่ชมุ ชนมากกว่าการแสวงหาก�ำไรสูงสุด และมุง่ ต่อการรักษาระบบนิเวศน์ของสังคมโดยรวม ถ้าเปรียบกับอุตสาหกรรม
จะต้รกิอจงซืชุ้มอชนกั
ให้ได้บมการท�
ากทีำ่สการเกษตรคล้
ุ ด หากต้องการที
ามาผลิ
ณฑ์ออกสู
่ ตลาด
ควรเรี ยานรู
ดการ
ชุมชนและธุ
ายกั่จบะน
การปลู
กพืตชเป็เชินผลิ
งเดี่ยตวภัขณะที
่วิสาหกิ
จชุมก็ชนจะคล้
ยกั้ กบารจั
การปลู
กพืและกลไก
ชผสมผสาน
นอกจากนี้ วิสาหกิ
นในเรื่อนงของวิ
นรู้มนากที
่สุด ไปัด้ญ
หาที่ส่ผุ ด่านมาของชุมชนนั้นเป็นปัญหาวิธี
ทางการตลาดให้
ดี ไม่จชุหมวัชนจะเน้
งพึ่งพาตลาดเป็
หลัก ธแต่ีคิดคและกระบวนการเรี
วรพึ่งตนเองและพึ่งยพากั
เองให้
มากที
คิดมากกว่าวิธีท�ำ ชุมชนสามารถผลิ
ต
ได้
ม
ากมาย
แต่
ข
ายไม่
อ
อก
ขาดทุ
น
หาตลาดไม่
ไ
ด้
เพราะเริ
ม
่
ต้
น
จากวิ
ธีท�ำ จากสูตรส�ำเร็จ จากการเลียน
สภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชร
แบบ การท�ำวิสาหกิจชุมนั้น จึงควรเริ่มต้นจัดท�ำเพื่อให้พอกินพอใช้ก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปสู่การจัดการเชิงธุรกิจ เมื่อพอเพียงและพึ่งตนเอง
งานเกษตรจั
งหวัดกดาแพงเพชร
านักงานเลขานุ
งเสริทม้อวิงถิสาหกิ
ได้ก็สามารถผลิตให้เหลืสอานั
เผื่อกตลาดได้
และการคิ
จะน�ำผลผลิในฐานะส
ตออกสู่ตลาดนั
้นต้องเป็นกผลิารคณะกรรมการส่
ตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
่นที่มจาจากการรู้จักใช้
ประโยชน์ชุจมากความหลากหลายทางชี
อทรัพยากรในท้
องถิน่ บวกกั
บความคิ
ดสร้างสรรค์
และเทคโนโลยี
สมัยใหม่
ทเี่ หมาะสม
ชนจังหวัดกาแพงเพชร มีหวน้ภาพหรื
าที่และความรั
บผิดชอบในงานด้
านธุ
รการ งานประชุ
ม การศึ
กษาข้อมูลและกิ
จกรรมต่
าง โดยควร
เริ่มจากเล็ๆที
กไปหาใหญ่
เพื่อทีน่จะสร้
างรากฐานเศรษฐกิ
จชุชนทั
มชนให้
เข้บมปฐมภู
แข็งก่อมนิ ทีท�่เป็ำนกิการส่
นท�ำใช้งเสริ
ก่อนท�
ำทดแทนสิ่งที่จะต้มอีคงซืวามเข้
้อให้ไมด้แข็
มากที
่สุด หาก
่เกีำ่ยมาผลิ
วข้องตดเป็าเนิ
มวิส่ตาหกิ
มวิสาหกิดจี ชุไม่มหชนให้
ง ก แต่ควร
ต้องการที่จะน�
นผลิการส่
ตภัณงฑ์เสริ
ออกสู
ลาด จก็ชุคมวรเรี
ย้ งนรูระดั
้การจั
ดการ และกลไกทางการตลาดให้
วังพึ่งพาตลาดเป็
นหลั
ระดับทุ่งตพากั
ิยภูมนิมเองให้
ีการจัไดด้ตัม้ งากที
เครื่สอุดข่ายและยกระดับธุรกิจที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และสานักงานเกษตรจังหวัดกา
พึ่งตนเองและพึ
สภาพวิสได้
าหกิ
จชุนมชนในจั
หวัดสก�าหกิ
ำแพงเพชร
แพงเพชร
ดาเนิ
งานพัฒงนาวิ
จชุมชน เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาอาชีพให้เป็ นอาชีพหลักของชุมชน เพื่อลด
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดก�ำแพงเพชร ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร มีหน้า
การปลู
พืชเชิงเดี่ยวของประชาชน
และแก้มไการศึ
ขปัญหาความยากจนของประชาชน
ายเป็
างเศรษฐกิ
ที่และความรั
บผิดกชอบในงานด้
านธุรการ งานประชุ
กษาข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆทีสุ่เกีด่ยท้วข้
องนด�การสร้
ำเนินการส่
งเสริมจวิสาหกิจชุมชนทั้ง
ครอบครั
ชนให้
มแข็จงชุและพึ
ระดับปฐมภู
มิ ที่เป็วนและชุ
การส่มงเสริ
มวิสเข้าหกิ
มชนให้่ งตนเองได้
มีความเข้มแข็ง ระดับทุติยภูมิมีการจัดตั้งเครือข่ายและยกระดับธุรกิจที่สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ และส�ำนักงานเกษตรจั
ง
หวั
ด
กาแพงเพชร
ได้ด�ำวเนิิสนาหกิ
งานพั
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานการณ์
จชุฒมนาวิ
ชน สาหกิจชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพให้เป็นอาชีพหลัก
ของชุมชน เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวของประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน สุดท้ายเป็นการสร้างเศรษฐกิจครอบครัว
ข้อมู่งลตนเองได้
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบกิจการจริ ง (เกษตร
และชุมชนให้เข้มแข็งและพึ
อมูดลกทัาแพงเพชร,
่วไปเกี่ยวกับ2556,
สถานการณ์
วิสาหกิดังจแสดงในตารางที
ชุมชน
จังข้หวั
หน้า 16-17)
่1–2
ข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทีม่ กี ารประกอบกิจการจริง (เกษตรจังหวัดก�ำแพงเพชร, 2556,
หน้า 16-17) ดังแสดงในตารางที่ 1 – 2
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
7
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
อาเภอ
วิสาหกิจชุมชน
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม
สมาชิก
กลุ่ม
สมาชิก
ตารางที
1. เมื่ อ1ง(ต่อ)
211
3,974
o
0
2. ขาณุวรลักษบุรี
45
1,269
0
0
ข้อมู858
ลจากระบบสารสนเทศ
3 คลองขลุง
36
0
0
อ
าเภอ
วิ
ส
าหกิ
จ
ชุ
ม
ชน
เครื
อ
ข่
า
ยวิ
ส
าหกิ
จ
ชุ
4. ไทรงาม
57
1,253
0
0มชน
กลุ
สมาชิ
กลุ0่ม
สมาชิ
5. พรานกระต่าย
88่ม
1,578ก
0 ก
6. คลองลาน
41
601
0
0
7. ปางศิลาทอง
52
1,030
0
0
8. ทรายทองวัฒนา
14
200
0
0
9. ลานกระบือ
39
738
0
0
10. โกสัมพีนคร
29
431
0
0
11. บึงสามัคคี
25
339
0
0
รวม
637
12,271
0
0
ที่มา : (เกษตรจังหวัดก�ำแพงเพชร, 2556, หน้า 16)
ที่มา : (เกษตรจังหวัดกาแพงเพชร, 2556, หน้า 16)

ที่มา : (เกษตรจังหวัดกาแพงเพชร, 2556, หน้า 16)
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จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
กจากตารางที
าแพงเพชร เป็่ 1นกลุ
่มที่ดอาเนิ
งานด้วยตนเอง
มีกจลุชุ่มมใดที
่มีการดาเนิ
สาหกิงหวั
จชุดมก�ชน
แสดงข้
มูลนการจดทะเบี
ยนวิสไม่าหกิ
ชนและเครื
อข่านยวิงานเครื
สาหกิจอชุข่มายวิ
ชนในจั
ำแพงเพชร เป็นกลุ่มที่ด�ำเนิน
งานด้วยตนเอง ไม่มีกลุ่มใดที่มีการด�ำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
่ 2 แสดงประเภทวิ
าหกิจชุมชน
ตารางที่ ตารางที
2 แสดงประเภทวิ
สาหกิจชุมสชน
กลุ่ม/ประเภทกิจกรรม
กลุ่มการผลิตสิ นค้า
1. การผลิตพืช
2. การผลิตปศุสัตว์
3. การผลิตประมง
4. การแปรรู ปและผลิตภัณฑ์อาหาร
5. ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ/เสื้ อผ้า
6. เครื่ องจักสาน
7. ดอกไม้ประดิษฐ์
ตารางที
8. ของช่ 2าร่(ต่วอย )/ ของที่ระลึก
9. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
10. เครื่ องดื่ม
กลุ่ม/ประเภทกิจกรรม
11. เครื่ องประดับ/อัญมณี
12. เครื่ องไม้/เฟอร์ นิเจอร์
13. เครื่ องหนัง
14. การผลิตปัจจัยการผลิต
15. เครื่ องปั้น
16. การผลิตสิ นค้าอื่นๆ
การบริ การ
1. ร้านค้าชุมชน
2. ออมทรัพย์ชุมชน
3. สุ ขภาพ
4. ซ่ อมเครื่ องจักรกล
5. บริ การอื่นๆ

วิสาหกิจชุมชน (แห่ง)
อนุมตั ิ
รอพิจารณา
138
1
135
0
23
0
76
0
34
0
25
0
4
0
7
0
5
0
17 วิสาหกิจชุมชน (แห่ง) 0
อนุ1มตั ิ
รอพิจ0ารณา
16
0
4
0
128
0
2
0
33
0
15
12
3
0
37

8

0
0
0
0
0

ที่มา : (เกษตรจังหวัดกาแพงเพชร, 2556, หน้า 17)
ที่มา : (เกษตรจังหวัดก�ำแพงเพชร, 2556, หน้า 17)

ตอนที่ 2 การประยุ
ช้ทฤษฎีปกรัต์ชใญาของเศรษฐกิ
จพอเพียงกับจวิพอเพี
สาหกิยจงกัชุบมวิชนสาหกิจชุมชน
ตอนที่ ก2ต์ใการประยุ
ช้ ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้แนวทางสายกลางในการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นปัญหาและสามารถด�ำรงอยู่ได้
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
ลอดุได้ลแยเดช
ไขเพื่อให้รอดพ้การมี
น เหตุผล
อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสรุ
ปออกมาได้
เป็น 3าห่อยูวง่ห2ัวภูเงืม่อิพนไข
ก่ ห่วงทรงให้
3 ห่วง แคืนวทางสายกลางในการแก้
อ มีความเชื่อมโยงกันของความพอประมาณ
หาและสามารถด
ด้อย่างมัน่ คงและยั
ง่ ยืน โดยสรุ
ปออกมาได้
เป็ น 3้งห่ภายนอกและภายใน
วง 2 เงื่อนไข ได้แก่โดยอยู
ห่ วง ่ภ3ายใต้
ห่ วง 2คือเงื่อนไข คือ
และการมีปัรญะบบภู
มิคุ้มกัน เพื่อารงอยู
ป้องกันไ่ ผลกระทบอั
นเกิดจากความผั
นผวนเปลี
่ยนแปลงทั
1. ความรูมี้ คหมายถึ
ความรอบรู
้ รอบคอบ และระมัดการมี
ระวังในการน�
ำความรู้มราใช้
และม2.ิคุม้ คุกัณนธรรม
ความซื่อสัตนย์เกิสุดจริจาก
ต ขยันอดทน
วามเชืง่อมโยงกั
นของความพอประมาณ
เหตุผลและการมี
ะบบภู
เพื่อป้หมายถึ
องกันงผลกระทบอั
และแบ่งปัน ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในปัญหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศอย่าง
น ผวนเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
โดยอยู
2 เงืจ่อพอเพี
นไขยคืง(ส�
อ ำ1.นักความรู
้ หมายถึง ความรอบรู
้
ยั่งยืน น�ำความผั
ไปสู่การพระราชทานแนวพระราชด�
ำริที่รู้จักกันดีภายใต้
ที่ชื่อว่่ภาายใต้
เศรษฐกิ
งานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิ
จ
รอบคอบ
และสังคมแห่
งชาติ, และระมั
2553, หน้ดระวั
า 48งในการน
)ดังนี้ าความรู ้ มาใช้และ 2. คุ ณธรรม หมายถึ ง ความซื่ อ สัตย์ สุ จริ ต ขยันอดทนและ
แบ่งปัน ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในปัญหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ผลต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน น าไปสู่ การพระราชทานแนวพระราชดาริ ที่ รู้จักกันดีภายใต้ที่ชื่อว่า เศรษฐกิจพอเพีย ง
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553, หน้า 48 )ดังนี้
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ประการแรก การพัฒนาต้องเอาคนเป็นตัวตัง้ ยึดหลักประโยชน์สขุ ของประชาชนและการมีสว่ นร่วมตัดสินใจของประชาชน โดยใน
การด�ำเนินโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริทกุ โครงการ ทรงยึดหลักประชาชนทุกคนต้องได้รบั ประโยชน์จากโครงการ และคนส่วนใหญ่
ต้องเสียสละดูแลช่วยเหลือคนส่วนน้อย ยึดหลักคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน หรือขาดทุนคือก�ำไร คือ เน้นการให้และการเสียสละ เพื่อผลแห่งความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน และต้องให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มต้นโครงการ แล้วจึง
ให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการร่วมกันต่อไป
ประการที่สอง ยึดหลักภูมิสังคมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่นดังจะเห็นได้ว่า การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ
จะเน้นกระบวนการศึกษาและวางแผนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมหรือลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ สภาพธรรมชาติแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
คน ค�ำนึงถึงการด�ำเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมที่จะเข้าไปพัฒนา ตามลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อและศาสนา ประเพณี
ที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังทรงให้ความส�ำคัญกับการใช้หลักวิชาในการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและพัฒนาคน โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ของคนในพื้นที่ต่อหลักการและประโยชน์จากการพัฒนา ก่อนส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา คือ ต้องมีความ
รู้ ความเข้าใจในสภาพภูมสิ งั คมของคนในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ว่ามีปญ
ั หาเช่นไรและมีความต้องการอะไร ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้การวางแผนและด�ำเนินโครงการ
อันเนื่องมา จากพระราชดาริช่วยแก้ปัญหาและตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่มากที่สุด
ประการที่สาม การพัฒนาต้องเริ่มต้นจากการพึ่งตนเองให้ได้ก่อน รู้จักประมาณตนรู้ศักยภาพของตนและด�ำเนินการด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และท�ำตามลาดับขั้น สร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ของประชาชนและครอบครัวให้พอมี พอกิน พอใช้ก่อน โดยวิธีการที่
ประหยัดและถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและเป็นอิสระแล้ว จึงค่อยพัฒนาขึ้นมาเป็นการแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่ม
พึง่ พากันและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึง่ ตนเองได้แล้ว จึงขยายเครือข่ายเชือ่ มสูส่ งั คมภายนอก ดังทีท่ รงใช้คำ� ว่า “ระเบิดจาก
ข้างใน”
จากหลักการทรงงานข้างต้นจะเห็นว่าพระองค์ทรงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคน โดยทรงให้ความส�ำคัญกับการสร้างจิตส�ำนึก
ในศีลธรรมแก่ประชาชน ให้รู้จักประมาณตน ไม่โลภ เสียสละมีคุณธรรมและความเพียรและซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้
ว่าการพัฒนาคนตามแนวพระราชด�ำรินั้นจึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งทาง ด้านร่างกายและจิตใจที่ส�ำนึกในคุณธรรม
มีความเพียรและจริยธรรมในการด�ำเนินชีวติ อันจะเป็นการขยายโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชาชนในการด�ำเนินวิถชี วี ติ ได้อย่างมัน่ คง ซึง่
จะส่ง ผลต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามไปด้วย
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและได้ท�ำการวิเคราะห์พบว่า เศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาจากหลักของการพึ่งตนเองให้เข้มแข็ง
แล้วจึงพัฒนาขึน้ เป็นการแลกเปลีย่ น การรวมกลุม่ ช่วยเหลือกัน จนน�ำไปสูก่ ารสังเคราะห์เกือ้ กูลและการร่วมมือกัน เพือ่ การด�ำเนินกิจการใด
กิจการหนึง่ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทัง้ สามารถประสานกับชุมชน สังคมอืน่ ได้อย่างดี จะเห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระบรมราชวินจิ ฉัยและทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำ� ไปเผยแพร่เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ขิ องทุกฝ่ายและ
ประชาชนโดยทั่วไป เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ สามารถก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์และเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ คือ มิติด้านทุน
มนุษย์ มิติด้านทุนสังคม มิติด้านทุนสิ่งแวดล้อม และมิติด้านกายภาพ ดังนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้ผู้น้อมน�ำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อสามารถใช้ความรู้และคุณธรรมที่มีอยู่พิจารณาอย่างรอบด้านมีความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวังในการด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ดังนั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรน้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจคือ1. หลักความพอประมาณทางธุรกิจใน
การด�ำเนินธุรกิจ หมายถึง ความเหมาะสมของการด�ำเนินงาน ทั้งในแง่ของขนาดที่ไม่เล็กเกินไปหรือไม่ใหญ่จนเกินตัว แต่เป็นไปตามอัตภาพ
และสภาพแวดล้อม และในแง่ของจังหวะเวลาที่ไม่เร็วเกินไปหรือไม่ช้าจนเกินไป 2. หลักความมีเหตุผล ที่หมายถึง การพิจารณาที่จะด�ำเนิน
งาน ด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบไม่ย่อท้อ ไร้อคติ ค�ำนึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด 3. การมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็นคุณลักษณะที่
สามในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการจัดองค์ประกอบของการด�ำเนินงาน ให้มีสภาพพร้อมรองรับต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี4. น�ำเอาความรูม้ าใช้ให้เป็นประโยชน์แท้จริงได้นนั้ จ�ำต้องมีคณ
ุ ธรรมเป็นเครือ่ งกลัน่ กรอง
อันประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ส�ำหรับรองรับสนับสนุนวิชาความรู้ เพื่อน�ำพาไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง ความอดทน มี
ความเพียร และสามารถน�ำความรู้ต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อน�ำไปสู่จุดหมายสามประการด้วยกัน คือ ความสมดุล การพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง
การด�ำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การด�ำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชร ประกอบด้วย
ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการด�ำเนินงานภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
1. ด้านการตลาด หมายถึง การวางแผนการตลาด ความต่อเนือ่ งของตลาด การก�ำหนดลูกค้า วิธกี ารหาลูกค้า การก�ำหนดผลิตภัณฑ์
ก�ำหนดราคา การการก�ำหนดช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การส่งเสริมการตลาด
2. ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการวางแผนการจัดการ การก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงาน การแบ่งงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบ การควบคุมและติดตามการท�ำงาน การทบทวนและปรับปรุงแผนงาน
3. ด้านการผลิต หมายถึง กระบวนการวางแผนด้านการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า จ�ำนวน
ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต การทวนและปรับปรุงการผลิต วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์
4. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์
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5. ด้านการเงิน หมายถึง การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน แหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียน การระดมทุน สัดส่วนของเงินทุนและราย
ได้ การจัดสรรก�ำไร การจัดท�ำบัญชี การกู้ยืมเงิน การบริหารหนี้สิน
6. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง จ�ำนวนสมาชิก หรือลูกจ้าง การรับสมัครสมาชิก การก�ำหนดคุณสมบัติของสมาชิก/
ลูกจ้าง การก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทน การอบรมพัฒนาสมาชิก การให้สวัสดิการสมาชิก การบริหารความขัดแย้ง การ
จูงใจสมาชิก
7. การด�ำเนินงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง กิจกรรมการลดรายจ่าย กิจกรรมการเพิ่มรายได้ กิจกรรมด้านการ
ประหยัด กิจกรรมด้านการเรียนรู้ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านจิตใจ และกิจกรรมด้านเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 แนวคิดการจัดการการตลาดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
			 การจัดการการตลาดแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีหลักและภารกิจเหมือนอย่างการจัดการการตลาดทัว่ ไป กล่าวคือ จะต้อง
มี 1) การวางแผน 2) การน�ำแผนไปปฏิบัติ และ 3) การประเมินผล แต่จะมีข้อแตกต่างที่ส�ำคัญพอจะสรุปได้ (สมจิตร ล้วนจ�ำเริญ, 2556,
หน้า 3) ดังนี้
			 1.การจัดการการตลาดแนวเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้มุ่งเน้นยอดขายหรือการขยายตัวของธุรกิจอย่างเต็มเพดานหรืออย่าง
เดียว แต่จะเน้นที่ทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยู่
			 2.การจัดการการตลาดแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้น “ความสุข” ในการประกอบธุรกิจและพัฒนาเป็น “ความรัก” และ
“ความยั่งยืน” ของธุรกิจ
			 การจัดการตลาดจะไม่เน้นการแข่งขันที่รุนแรง แต่จะท�ำธุรกิจบนความสุข และบนข้อจ�ำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่มากกว่า
การก่อหนีม้ ากจนเกินความพอดีการจัดการการตลาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จะมีลกั ษณะลูกประสมหรือมีความเกีย่ วข้องกันอยู่ 2 ลักษณะ
ด้วยกัน ลักษณะที่ 1 เป็นเรื่องของการใช้หลักของการจัดการทางการตลาดที่ใช้กันอยู่ และลักษณะที่2 เป็นเรื่องทิศทางหรือแนวทางไปใน
ทางสายกลาง เมื่อน�ำ 2 ลักษณะมาสังเคราะห์ (Synthetic) โดยรวมแล้ว จะปรากฏหลักคิดที่ส�ำคัญที่จะตอบสนองได้ (สมจิตร ล้วนจ�ำเริญ,
2556, หน้า 4-5) ดังนี้ 1. การไม่เน้นส่วนแบ่งตลาด 2. การไม่เน้นการแข่งขันอย่างเข้มขัน 3. การไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 4. การไม่ทุ่มงบ
ประมาณทางการส่งเสริมการตลาด 5. การไม่เน้นใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย (เน้นคุ้มค่า) การจัดการการตลาดในงานวิจัยนี้ สามารถอธิบายองค์
ประกอบของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้ดังนี้
1. สภาพการบริหารการตลาด หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติงานจริงด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชร
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 2) การวางแผน 3) การนําแผนไปปฏิบัติ และ 4) การควบคุมการปฏิบัติ
งานด้านการตลาด
2. ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดที่ต่อผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชจังหวัดก�ำแพงเพชร มีเนื้อหา
เกีย่ วกับ ลักษณะความต้องการของลูกค้า และปัจจัยการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์จากกลุม่ วิสาหกิจประกอบด้วยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการการศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย
			 2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจากกลุม่ วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดก�ำแพงเพชร ประกอบด้วย ประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ปริมาณสินค้าที่ท่านซื้อต่อครั้ง หลากหลายชนิด รูปแบบ คุณภาพ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ความ
ปลอดภัย ความทนทาน ความแปลกใหม่ บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น สวยงาม ชื่อเสียงของผู้ผลิต / แหล่งผลิต เป็นของที่ระลึก
			 2.2 ราคา (Price) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อจ่ายช�ำระค่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดก�ำแพงเพชร
ประกอบด้วย ราคาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดก�ำแพงเพชร ที่ท่านซื้อได้ในแต่ละครั้ง ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ระดับราคาให้เลือก
ซื้อ ป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน ราคาที่สามารถต่อรองได้
			 2.3 การจัดจ�ำหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจากกลุม่ วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดก�ำแพงเพชร
ประกอบด้วย สถานที่จ�ำหน่ายมีความสะดวกในการเดินทาง มาซื้อ การจัดวางสินค้าของสถานที่จ�ำหน่าย การตกแต่งร้านจัดจ�ำหน่ายสินค้า
และสถานที่จอดรถมีความสะดวก
			 2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของ
จังหวัดก�ำแพงเพชร ประกอบด้วย มีเอกสารเผยแพร่ตวั สินค้าและสรรพคุณของสินค้า การโฆษณาผ่านสือ่ ต่าง ๆ การให้บริการของผูข้ าย การ
ลดราคาสินค้า การแจกสินค้าให้ทดลอง มีผู้แนะน�ำให้ซื้อ และของแถม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัด
ก�ำแพงเพชร ช่วยส่งเสริมธุรกิจของจังหวัดก�ำแพงเพชร
3. กลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชร หมายถึง การด�ำเนินงานโดย
มุ่งเน้นให้เข้าถึงความพอเพียงเป็นหลักใหญ่ โดยไม่เน้นที่ยอดขายหรือส่วนแบ่งตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาดตามแนวทางนี้ได้จะต้อง
อาศัยความเข้าใจและรายละเอียดในเรื่อง การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวคิดการจัดการการตลาดตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดสรรทรัพยากรของธุรกิจความส�ำคัญของการตลาดแบบเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนการตลาดของธุรกิจแต่ละธุรกิจ และ
การก�ำหนดส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ดังนี้
			 3.1 วิสยั ทัศน์ หมายถึง ภาพในอนาคตของการตลาดวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับเป้าหมายขององค์การก�ำหนดและน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
			 3.2 พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตของการด�ำเนินงานการตลาดวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้
			 3.3 เป้าประสงค์ หมายถึง เป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้
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			 3.4 ประเด็นกลยุทธ์ หมายถึง ประเด็นหลักของการพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องค�ำนึงถึง ต้องพัฒนา หรือต้องมุ่งเน้นเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
			 3.5 กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการด�ำเนินงานที่ดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรที่คาดว่าจะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์การที่ค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการด�ำเนินงานของแผนงานการตลาดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
			 3.6 มาตรการ หมายถึง ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐาน ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักใน
การเทียบเคียงส�ำหรับการส่งเสริมและก�ำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
			 3.7 ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์
ของการพัฒนาการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่วางไว้
4. การประเมินกลยุทธ์การตลาดส�ำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การ
ตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การตลาดส�ำหรับกลุม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชร จ�ำแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้อง ด้านความ
เหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ ซึ่งแต่ละด้านมีความหมาย ดังนี้
			 4.1 ด้านความสอดคล้อง หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์โดยพิจารณาถึงความเชือ่ มโยงอย่างสมเหตุสมผลระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น
			 4.2 ด้านความเหมาะสม หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์ทสี่ อดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกของการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชร
			 4.3 ด้านความเป็นไปได้ หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์ทสี่ อดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เหมาะสมกับสถานการณ์
ปฏิบัติได้จริง ยอมรับได้ ยืดหยุ่น ประหยัดและคุ้มค่า
			 4.4 ด้านการใช้ประโยชน์ หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์ต่อความเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดก�ำแพงเพชรหลังการน�ำกลยุทธ์มาใช้
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุขสรรค์ กันตะบุตร และคณะ (2550, หน้า 304-305) ท�ำวิจัยเรื่อง การศึกษาพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1: การศึกษาองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 องค์กรเพื่อ
น�ำร่อง ได้เสนอแนะ แนวทางในการวิจัยในอนาคตไว้ว่า แนวทางในการวิจัยอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ด้วยความหวังว่า นักวิจัยไทยจะช่วยกันพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวฯ ให้เป็นแนวทางในการพัฒนา
อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้สังเคราะห์มาจากองค์กรธุรกิจ
จ�ำนวนหนึ่งเท่านั้น และยังต้องพัฒนาอีกมากจนจะเรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีจริงๆ นักวิจัยต้องด�ำเนินการวิจัยต่อไปเพื่อทดสอบและปรับปรุง
แนวทางปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ซึง่ ประกอบด้วยแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ 10 แนวทาง
คือ 1. มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการและตัดสินใจในเชิงนโยบาย ไม่มุ่งหวังก�ำไรในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว คิดถึงผลกระทบระยะ
ยาว โดยรวมถึงการคาดการณ์ถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และลงทุนในการเตรียมองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น2.
การให้ความส�ำคัญแก่พนักงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยการรักษาและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องแม้นยามวิกฤต นอกเหนือจากนี้แล้วยังให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงภายในองค์กรอีกด้วย 3. การให้ความส�ำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของ
ธุรกิจทั้งหมดรวมถึงประชากรและสังคมในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้ว่าในบางกรณีการรักษาผลประโยชน์ดังกล่าวอาจจะหมายถึงค่า
ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ตาม 4. การให้ความส�ำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทุกมิติขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ไม่จ�ำกัดอยู่เพียงนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์
หรือการให้บริการที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาแต่เพียงอย่างเดียว 5. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล6. การ
พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตหรือให้บริการที่มีประสิทธิภาพ แต่ราคาไม่สูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย7. การขยายธุรกิจ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเท่านั้น ถึงแม้ว่าการกระทําดังกล่าวจะจ�ำกัดโอกาสในการสร้างก�ำไรระยะสั้นของ
องค์กร8. การบริหารความเสีย่ งโดยมีผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย ตลาดทีห่ ลากหลาย และการลงทุนทีห่ ลากหลาย โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานความรูจ้ ริง9.
การแบ่งปัน รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีกับคู่แข่ง หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตลาดและผลประโยชน์ที่ตกแก่ผู้บริโภคและ
สังคม10. มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยมีจริยธรรม ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร และนวัตกรรมเป็นค่านิยมร่วมพื้นฐาน
ล�ำยองปลั่งกลาง ,วันทนาเนาว์วันและพรรษวรรณสุขสมวัฒน์.(2553, หน้า 129-131) ท�ำวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการ
ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการท่องเทีย่ วเขตภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง) พบว่า 1) ศักยภาพและปัจจัยส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการท่องเทีย่ วของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง) 2) แนวทางการจัดการทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยว และ 3) แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงพบว่าศักยภาพด้านจุดขาย
และสิ่งดึงดูดใจ ได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ทางน�้ำ) และ กิจกรรมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ได้แก่ การ
บริการดุจญาติพี่น้อง และการเดินทางที่สะดวกสบาย ส่วนด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และ ป้าย
บอกทาง ส�ำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวสวนเกษตรที่ให้ความรู้ประกอบ
อาชีพได้ ปัจจัยด้านการจัดการของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ความเป็นผูน้ ำ� ทีท่ มุ่ เทเสียสละ และการมีทศั นคติทดี่ ขี องสมาชิกกลุม่ ปัจจัยด้านการ
ตลาด ได้แก่ กลุม่ สามารถสนองตอบพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเทีย่ วได้ และความสามารถในการจัดท่องเทีย่ วในแหล่งใกล้เคียง
ผลการศึกษาแนวทางการจัดการทางการตลาด พบว่า วิสาหกิจชุมชนควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด โดยการวิเคราะห์โอกาส
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ทางการตลาด จากจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อนและอุปสรรค ของกลุ่มเอง เพื่อหาศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยท�ำการศึกษาตลาด เลือกตลาด
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มชุมชน ด้านการวางแผนการตลาด ควรมีกลยุทธ์จากส่วนประสมทางการตลาด 10 ด้าน คือ 1) ด้านการจัด
การส่วนแบ่งทางการตลาดและจุดขาย 2) ด้านต�ำแหน่งทางการตลาด 3) ด้านกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 4) ด้านราคาของ
บริการท่องเที่ยว 5) ด้านตัวกลางและช่วงเวลาการขายกิจกรรมการท่องเที่ยว 6) ด้านการส่งเสริมการตลาดทางการท่องเที่ยว 7) ด้านสิ่ง
แวดล้อมและกายภาพ 8) ด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยว 9) ด้านเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน และ 10) ด้านปัญหาอุปสรรคทางการตลาด
ส่วนผลการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง พบว่า มีการก�ำหนด
แนวทางพัฒนาความร่วมมือในประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ 1) การเจรจาตกลงเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนด้วยกัน 2) ร่วมจัด
งานนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเทีย่ วกับองค์กรต่างๆ ตามโอกาส 3) การศึกษาดูงานในแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นวิสาหกิจ
ชุมชนให้บริการท่องเที่ยวที่ประสบความส�ำเร็จ 4) การจัดท�ำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ ออกเผยแพร่ในหน่วยงานทางการท่องเที่ยว
และสถาบันการศึกษา 5) พัฒนาช่องทางการขายและส่งเสริมการตลาด โดยเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6) การจัด
อบรมให้ความรู้ตามความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น อบรมภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อบรมยุว
มัคคุเทศก์ในชุมชนและ 9) เผยแพร่แผนที่เส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ศึกษาครั้งนี้ใน 2 จังหวัด คือพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง
ทั้ง 8 กลุ่ม
สุขสรรค์ กันตะบุตร และคณะ (2554, หน้า 113-114) ท�ำวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและกระบวนการมาตรฐานในการ
ประเมินองค์กรธุรกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า ตัวชี้วัดและกระบวนการมาตรฐานในการประเมินองค์กรธุรกิจตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ ด้านการจัดการตลาดคือ องค์กรที่ยั่งยืนจะขยายตลาดโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคและสังคม (Socially Concerned Market Expansion) อีกทั้งยังขยายตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Gradual Expansion) และค�ำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นหลัก (Customer Oriented Design) ในขณะเดียวกันควรมีผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และตลาดที่หลาก
หลาย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางการตลาด (Marketing Risk Management) และส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการที่เน้นการท�ำก�ำไร
ในระยะยาว (Ethical Promotion) โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เป็นจริงและครบถ้วน (Product Information
Disclosure) เน้นคุณภาพของสินค้าหรือบริการทีเ่ หมาะสมกับราคาขาย (Fair Pricing) และประการสุดท้าย องค์กรควรมีนโยบายรับประกัน
สินค้าที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ (Warranty Policy) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
อ�ำนวยพร สุนทรสมัยและคณะ (2554, หน้า 234-235) พบว่า การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการเรียนรูข้ องกลุม่ ทอผ้ามัดหมีท่ มี่ กี าร
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และทาอาชีพทอผ้าเป็นอาชีพเสริม
ส่วนใหญ่สมาชิกทีเ่ ข้ามารวมกลุม่ จะอยูใ่ นชุมชนเดียวกัน และสนใจการทอผ้ามัดหมีห่ รือทอผ้าอืน่ เป็นมาก่อน โดยเฉพาะการรวมกลุม่ จะเน้น
การเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์กลุ่มผ้าทอต่างๆหรือบ้านของประธานเป็นหลัก สาหรับเครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนรู้และการผลิตเองหลังจาก
สามารถทาการผลิตได้ พบว่า เครื่องมือส่วนใหญ่มีใช้เอง และสมาชิกจะเรียนรู้จากประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่มก่อนเป็นอันดับแรก
จากนั้นจึงฝึกปฏิบัติ ใช้เวลาประมาณ 1- 2 เดือน สาหรับผู้ฝึกใหม่ และส�ำหรับผู้ฝึกเฉพาะการออกแบบลายใหม่ จะใช้เวลาประมาณ 1- 2
สัปดาห์ โดยส่วนใหญ่สมาชิกจะใช้เครื่องมือในการทอชนิดต่างๆเช่น เครื่องมือกี่กระตุก กี่พื้นเมือง เครื่องหีบฝ้าย และกงดีด เพื่อใช้ในการ
ผลิต จากการสอบถาม พบว่า เครื่องมือเหล่านี้จะมีไว้ประจ�ำบ้าน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะมีมาแต่ดั้งเดิม เป็นมรดกตกทอดกันมา และบาง
ชุมชนทาเองใหม่ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ มีการจ�ำหน่ายเครื่องมือเหล่านี้มากขึ้น จึงสะดวกต่อการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มวิสาหกิจจะมีการสั่งทา
มากขึ้น โดยรวมสมาชิกมีเครื่องมือของตนเองไม่ครบทุกชนิด ที่มีมากที่สุดคือเครื่องมือกี่กระตุกทาเอง และกี่พื้นเมืองทาใช้เอง สมาชิกกลุ่ม
ทอผ้ามีความต้องการเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้มาเป็นเครื่องจักรทุกชนิด โดยเฉพาะ เครื่องทอ เครื่องปั่นด้าย และเครื่องปั่นฝ้าย และจากการ
ศึกษาถึงแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุม่ ทอผ้ามัดหมีใ่ นด้านการผลิต พบว่า มีการด�ำเนินการด้านความพอประมาณตนและความ
มีเหตุผลในการสั่งไหมหรือฝ้าย เพระจ�ำนวนคนงานมีน้อย และโดยมากจะทากันเองเฉพาะผู้ใหญ่สูงอายุ หากเป็นคนวัยกลางคนหรือหนุ่ม
สาวก็จะมีจานวนไม่มาก ประธานกลุม่ ต่าง ๆส่วนใหญ่จงึ เน้นในด้านความสะดวกโดยใช้วธิ กี ารสัง่ ซือ้ เพราะรวดเร็ว ทัง้ ยังเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่แต่ยังคงมีความเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่
ฉัตรชัย อินทสังข์และปวีณาอาจนาวัง (2555, หน้า 100-102 ) ท�ำการวิจยั เรือ่ ง ต้นแบบกลยุทธ์การตลาด ส�ำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน เพือ่ การค้าระดับประเทศ สูค่ วามยัง่ ยืน (กรณีศกึ ษา : ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีม่ รี ะดับต�ำ่ กว่า 3 ดาว ในเขตอ�ำเภอวังน้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา) ให้ได้รบั มาตรฐานระดับประเทศ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาต้นแบบกลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่ น�ำมาพัฒนากลุม่ ผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจ
ชุมชนในจังหวัด เพือ่ หาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและเพิม่ ยอดขายให้สมาชิกกลุม่ อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียวพบว่า ต้นแบบการบริหารกลยุทธ์การตลาด
ส�ำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อการค้าระดับประเทศสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 1) ผู้น�ำหน่วยงานภาครัฐ ที่
ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ ศาสตร์วิชาการแขนงต่าง ๆ ลงสู่ชุมชน 2) ผู้น�ำชุมชนที่มีภาวะผู้นา (Leadership) มุ่งมั่น ตั้งใจ ตระหนักในการเป็น
ผูป้ ระกอบการ มีการบริหารกิจการอย่างเป็นระบบ 3) ความร่วมมือ ร่วมใจและการด�ำเนินงานอย่างเข้มแข็งเต็มที่ โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ตรงกันที่มาจากการยอมรับร่วมกัน

ระเบียบวิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวิธีการด�ำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการด�ำเนินงานของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดก�ำแพงเพชรแหล่งข้อมูลประกอบด้วย ประธาน
รองประธาน หรือ ผูบ้ ริหารกลุม่ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดก�ำแพงเพชรทีผ่ วู้ จิ ยั ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากสูตร ยามาเน่ ทาโร ทีร่ ะดับความ
เชื่อมั่น ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง ร้อยละ 5 จ�ำนวน 246 กลุ่ม (เพชรา บุดสีทา, 2553, หน้า 155) และ
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ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามประเภทผลิตภัณฑ์ใช้วิธีการส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละและค่าเฉลี่ย
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาความต้องการของลูกค้า ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการซือ้ ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชร
แหล่งข้อมูล คือ ลูกค้าของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดก�ำแพงเพชรโดยผู้วิจัย ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ โคชเรน (W.G.
Cochran, 1953, อ้างจาก ยุทธ ไกยวรรณ์, 2548, หน้า 77) ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเมื่อไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอนเนื่องจากกลุ่ม
ลูกค้ามาจากภายในจังหวัดก�ำแพงเพชรและจังหวัดอื่นๆ ผู้วิจัยจึงก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรร้อยละ 30 ณ ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่าง 323 คนและใช้การสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Selection)ใช้วิธีการส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัดองค์ประกอบ
(Factor Extraction) ด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principal Components Method) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal) เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่เป็นอิสระด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation) พิจารณาองค์ประกอบที่ส�ำคัญ โดยใช้
เกณฑ์ตามค่าไอเกนมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 และมีตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปร ขึ้นไปโดยในแต่ละ ตัวแปรนั้นต้อง
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป (กัลยาวานิชย์บัญชา, 2551 หน้า 88)
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชร ประกอบ
ด้วย 3.1) การรวบรวมข้อมูลและจัดท�ำร่างการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมการตลาดวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชร โดยน�ำผลการ
ศึกษาสภาพการด�ำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดก�ำแพงเพชรและความต้องการของลูกค้า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชรมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ก�ำแพงเพชร 3.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำร่างกลยุทธ์การตลาดตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ก�ำแพงเพชร แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ตัวแทนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดก�ำแพงเพชร และเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดูแลวิสาหกิจชุมชน จ�ำนวน 17 คน 3.3) ตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชร โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 11 คน
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 19 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จ นักวิชาการที่มีคุณวุฒิด้านการตลาด หรือด้านการพัฒนากลยุทธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติคือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพการด�ำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดก�ำแพงเพชรด้านการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ไม่มกี ารวางแผนด้านการตลาด ร้อยละ 66.66 ความต่อเนือ่ งของตลาดส่วนใหญ่ มีทงั้ ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่สงั่ ซือ้ สินค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ
ร้อยละ 75.60ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นประจ�ำส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายในจังหวัด ร้อยละ 68.29 หาลูกค้าเองโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ร้อยละ 52.03ประเภทของช่องทางจ�ำหน่ายสินค้า / ให้บริการเป็นร้านค้าของตนเอง ร้อยละ 45.52 ไม่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้า/
บริการ ร้อยละ 58.53ด้านการบริหารจัดการพบว่า มีการวางแผนด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 56.09 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิด
ชอบงานใช้การแบ่งงานตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์63.82 เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามการท�ำงานส่วนใหญ่เป็น
คุณภาพงาน ร้อยละ 55.28 เป้าหมายในการด�ำเนินงาน คือ สามารถพึ่งตนเองได้ ร้อยละ 77.23 มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ร้อยละ 75.60
ไม่มีการทบทวนและปรับปรุงแผนด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 54.87ด้านการผลิต พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีการวางแผน
ด้านการผลิต ร้อยละ 55.28 การจัดการวัตถุดิบโดยซื้อครั้งละมากๆ มูลค่าสูง ไม่ถี่ ร้อยละ 48.78 ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบในจังหวัดทั้งหมด ร้อย
ละ 58.94 ใช้เกณฑ์คุณภาพในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ ร้อยละ 68.70 มีวัตถุดิบคงคลัง ร้อยละ 58.13 จัดการวัตถุดิบคงคลังโดยมีการเช็ค
สต็อกเมื่อวัตถุดิบใกล้หมดจึงสั่งซื้อร้อยละ 47.96ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าโดยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ร้อยละ 55.69 มีวิธีการ
จัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยน�ำกลับไปแก้ไขจนได้มาตรฐาน ร้อยละ 42.68มีจ�ำนวนสมาชิกหรือลูกจ้างต�่ำกว่า 20 คน ร้อยละ
69.10 สมาชิกหรือลูกจ้างมีความเพียงพอ ร้อยละ 76.01ด้านการการเงิน พบว่า มีการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนมากที่สุด ร้อยละ 73.98 การ
จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าวัตถุดิบ ร้อยละ64.63แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการด�ำเนินงานมาจากเจ้าของกิจการ ร้อยละ 45.12 สิ่งที่
ใช้ในการพิจารณาจัดหาหรือได้มาซึ่งเงินทุนคือ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ร้อยละ 45.93 ลักษณะของสัดส่วนของเงินทุนกับรายได้ ส่วนใหญ่
มีเงินทุนและรายได้พอ ๆกัน ร้อยละ 41.05 มีการจัดสรรเงินก�ำไร ร้อยละ 53.25 มีการจัดท�ำบัญชี ร้อยละ 74.40 ผู้ที่ท�ำหน้าที่ในการจัดท�ำ
บัญชีและการเงิน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ ร้อยละ 47.54 ไม่มีการกู้ยืมเงินร้อยละ 75.20 ถ้าจะกู้ยืมเงินส่วนใหญ่ใช้บุคคลค�้ำ ประกันการ
กู้เงินจากสถาบันการเงิน ร้อยละ 63.93 มีหนี้สินค้างช�ำระร้อยละ 50.81 หนี้สินระยะยาวค้างช�ำระ ร้อยละ 67.20 ส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สูญ ร้อย
ละ 87.80ด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีจำ� นวนสมาชิก/ลูกจ้างมีความเพียงพอ ร้อยละ 79.27 ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องสมาชิก/ลูกจ้างใช้เกณฑ์
ความสามารถ ร้อยละ 33.44 เกณฑ์ประสบการณ์ ร้อยละ 20.90 ก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนของสมาชิก/ลูกจ้าง ตามความสามารถ ร้อยละ
30.48 ตามจ�ำนวนงานที่ท�ำ ร้อยละ 20.73 จัดให้มีการอบรมสมาชิก/ลูกจ้าง ร้อยละ 58.53 มีการให้สวัสดิการสมาชิก/ลูกจ้างร้อยละ 52.03
ไม่มีภาวะความขัดแย้งในการท�ำงาน ร้อยละ 71.14 มีการจูงให้สมาชิกหรือลูกจ้างท�ำงาน ร้อยละ 62.20การน�ำ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการลดรายจ่ายมาใช้ในการด�ำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้ การประหยัดการเรียนรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านจิตใจ
2. ผลการศึกษาความต้องการของลูกค้า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชร
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วิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร
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เมื
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จั
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ผ
ลต่
อ
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อ
ผลิ
ตภัณฑ์อยู่
้
ด้านราคา
3.26
.76
ปานกลาง
ในระดัด้บาปานกลาง
คือ ผลิดตจภัาหน่
ณฑ์าย(ค่าเฉลี่ย = 3.37) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 3.26)3.16
ด้านช่องทางจั.83
ดจาหน่ าย ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย =
นช่องทางการจั
ด้านการส่
งเสริงเสริ
มการตลาด
3.22
.78
ปานกลาง
3.16) และด้
านการส่
มการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 3.22)
รวม
3.25
.72
ปานกลาง
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาแพงเพชรเป็ น
การวิ
เคราะห์จากตารางที
อ่ งค์
ประกอบ
องค์ม่ ปผี ระกอบโดยสกั
ดตองค์
ปฑ์ระกอบด้
ยวิจชุธสมี อาหกิ
งค์ปจงระกอบหลั
ก (Image
Factoring ใ่ นระดับ
จากตารางที
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า ปั่ 3จผลการวิ
จัพบว่
ยทางการตลาดที
ลต่อการซื
ภั้ณอผลิ
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ชนจั
หวั
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า ปัเจคราะห์
จัยทางการตลาดที
่มีผลต่อ้ อผลิ
การซื
ภัณสฑ์าหกิ
ขวองวิ
ชุมดชนจั
งหวั
ดกาแพงเพชรใน
ปานกลางMethod)
(ค่าเฉลีและหมุ
่ย = 3.25)
เมื่อปพิระกอบแกนแบบออโธกอนอล(Orthogonal)
จารณารายด้านพบว่า ทุกๆปัจจัยมีผลต่อการซืเพื้อ่อผลิ
นระดับปานกลาง
คือวผลิ
นองค์
ให้ตไภัด้ณอฑ์งค์อปยู่ใระกอบที
่เป็ นอิสระด้
ยวิตธภัี แณวริฑ์ (ค่าเฉลี่ย
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of Variance)
และค่าร้วอยวิ
ยละสะสมของความแปรปรวน
(Accumulative-Percentage
of ประกอบ
ประกอบความแปรปรวน
ผลการวิเคราะห์อ(Percentage
งค์ประกอบโดยสกั
ดองค์ประกอบด้
ธอี งค์ประกอบหลัก (Image Factoring
Method) และหมุนองค์
แกนแบบออโธกอนอล(Orthogonal)
เพื่อ่ 4ให้ถึไงด้(ค่
อตารางที
งค์าเฉลี
ประกอบที
่เป็นอิสระด้วยวิธีแวริแมกซ์(Varimax Orthogonal Rotation) ได้ค่าความ
3.16) และด้ดัางนการส่
งเสริ มการตลาด
่ย่ 5= 3.22)
Variance)
แสดงในตารางที
ร่วมกัน(Communality) ค่าไอเกน (Eigenvalue) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) และค่าร้อยละสะสมของความ
แปรปรวน (Accumulative-Percentage
Variance) ดั่มงแสดงในตารางที
5 จชุมชน จังหวัดกาแพงเพชรเป็ น
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยof
ทางการตลาดที
ีผลต่อการซื้ อผลิ่ ต4ภัถึณงฑ์ตารางที
ของวิส่ าหกิ
ตารางที่ 4 แสดงค่าความร่ วมกัน (Communality)
เคราะห์
องค์ปวมกั
ระกอบ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Image Factoring
ตารางที่ 4การวิ
แสดงค่
าความร่
น (Communality)
Method) และหมุนองค์ประกอบแกนแบบออโธกอนอล(Orthogonal) เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่เป็ นอิสระด้วยวิธีแวริ
ตัวแปรที่ Orthogonal Rotation)
Communality
ตัวแปรที่ ค่าไอเกน (Eigenvalue)
Communality
แมกซ์ (Varimax
ได้ค่าความร่ วมกัน (Communality)
ค่าร้ อยละของ
c1
.717
c16
.719
ความแปรปรวน (Percentage of Variance) และค่าร้ อยละสะสมของความแปรปรวน (Accumulative-Percentage19of
.683 ่ 5
c17
.689
Variance) c2ดังแสดงในตารางที่ 4 ถึง ตารางที
c3
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c4 าความร่ วมกัน (Communality)
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ตารางที่ 4 (ต่c5
อ)
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c20
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c21
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ตัวแปรที่
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ตัวแปรที่
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ตัวแปรที
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ตัวc22
แปรที่
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c7 ่
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.461
c3
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.588
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.721
c25
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c19
.617
c11
.545
c26
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c5
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c20
.698
c12
.439
c27
.773
c6
.600
c21
.548
c13
.575
c28
.794
c7
.614
c22
.685
c14
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c29
.763
c15
.712
จากตารางที่ 4 แสดงค่ าความร่ วมกัน (Communality) พบว่า ค่า ความร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นผลรวมของ
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จากตารางที่ 4 แสดงค่ าความร่ วมกัน (Communality) พบว่า ค่า ความร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นผลรวมของ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
สัมดประสิ
ทธิ์ขององค์
ประกอบร่
วมในแต่ล4.0”
ะตัวแปรมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.399 ถึง 0.824หรื อเป็ นสัดส่ วนของตัวแปรที่มีค่า
“วิทยาการจั
การวิชาการ
2017: การวิ
จัยยุคประเทศไทย

ร่ วมกันกับองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่ งแปลว่าตัวแปรแต่ละตัววัดกลุ่มขององค์ประกอบร่ วมกันจากร้ อยละ 39 ถึง ร้ อยละ
จากตารางที
่ 4 แสดงค่าความร่วมกัน (Communality) พบว่า ค่าความร่วมกัน ซึ่งเป็นผลรวมของสัมประสิทธิ์ขององค์ประกอบ
82
ร่วมในแต่ละตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.399 ถึง 0.824หรือเป็นสัดส่วนของตัวแปรที่มีค่าร่วมกันกับองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งแปลว่าตัวแปรแต่ละ
ตัววัดกลุ่มขององค์ประกอบร่วมกันจากร้อยละ 39 ถึง ร้อยละ 82
ตารางที่ 5 ค่าไอเกน (Eigenvalue) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) และค่าร้อยละสะสมของ
ตารางที่ 5 ค่าไอเกน (Eigenvalue)
ร้อยละของความแปรปรวน
ความแปรปรวนค่า(Accumulative
Percentage of(Percentage
Variance) of Variance) และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน
(Accumulative Percentage of Variance)
Factor
1. การส่ งเสริ มการตลาด
2. ผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่
จาหน่าย
3.ภูมิปัญญาท้องถิน่
4. การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และ
การนาเสนอผลิตภัณฑ์

Eigenvalue
14.710
1.961

Pct of Var
50.724
6.763

Cum Pct
50.724
57.487

1.735
1.114

5.984
3.842

63.471
67.313

จากตารางที่ 5 แสดงค่าไอเกน (Eigen value) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) และค่าร้อยละสะสม
จากตารางที่ 5 Percentage
แสดงค่าไอเกนof(Eigen
value)ขององค์
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
(Percentage
Variance)
ของความแปรปรวน (Accumulative
Variance)
ประกอบปัจจัยทางการตลาดที
่มีผลต่อof
การซื
้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมและค่
ชน จัางร้หวั
ดก�ำแพงเพชรพบว่า เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์
ที่ว่าองค์
ประกอบส�ofำคัVariance)
ญนั้นต้องมีคขององค์
่าไอเกนมากกว่
าหรือจเท่จัายกัทาง
บ 1 และมี
อยละสะสมของความแปรปรวน
(Accumulative
Percentage
ประกอบปั
ตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป โดยแต่ละตัวแปรนั้นต้องมีน�้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่0.3 ขึ้นไป (อุทุมพร จามร
ีผลต่าอองค์
การซื
ของวิสาหกิจาชุ1มชน
่อ พิจารณาตามเกณฑ์
ที่ว่ า่เกี่ยวข้อง
้ อผลิตภั่มณีคฑ์่าไอเกนมากกว่
มาน, 2532,การตลาดที
หน้า 118)่ มพบว่
ประกอบที
มีอยูจั่ 4งหวั
ค่าดคืกอาแพงเพชรพบว่
มีค่าตั้งแต่ 1.114า ถึเมื
ง 14.710
แสดงว่า ตัวแปรที
องค์ประกอบส่มาคัีผลต่
ญนัอ้ นการซื
ต้องมี้อคผลิ่าไอเกนมากกว่
หรื อจเท่ชุมากัชนบ 1จังและมี
แปรที่บรรยายองค์
ประกอบนั
แต่ป3ระกอบ
ตัว เมื่อ
้ น ๆ4ตั้งองค์
กับปัจจัยทางการตลาดที
ตภัณฑ์ของวิสาาหกิ
หวัดก�ตำวั แพงเพชร
จัดเป็นองค์
ประกอบได้
พิจารณาค่แปรขึ
าร้อยละของความแปรปรวน
ร้อนยละสะสมของความแปรปรวน
้ง 4 องค์2532,
ประกอบคื
การส่งเสริม
ขึ้นไปาองค์
(อุทปุมระกอบทั
พร จามรมาน,
หน้าอ118)
้ นไป โดยแต่ละตัวแปรนัและค่
้ นต้อางมี
้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่0.3จะพบว่
การตลาด , ด้านด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางจัดจ�ำหน่ายองค์ประกอบ , ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน�ำเสนอ
าองค์ปบระกอบที
ีค่าไอเกนมากกว่
า 1 มีอยู่ 4่มีผค่ลต่
า คืออการซื
มีค่า้อตัผลิ
ถึง ส14.710
ตัวดแปรที
่เกี่ยวข้อได้
ง ร้อยละ
้ งแต่ตภั1.114
ผลิตภัณฑ์สพบว่
ามารถอธิ
ายองค์ป่มระกอบปั
จจัยทางการตลาดที
ณฑ์ของวิ
าหกิจชุแสดงว่
มชน จังาหวั
ก�ำแพงเพชร
67.31
3. ผลการพัฒนากลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชรพบว่า
3.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก เพื่อจัด ท�ำกลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจชุมชนฯ
				 3.1.1 ปัจจัยภายในของของวิสาหกิจชุมชนฯ พบว่า มีจุดแข็ง (Strengths)ประกอบด้วย 7 รายการคือ ผลิตภัณฑ์เกิด
จากภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านเป็นการสืบทอด อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาจากบรรพบุรษุ มีเอกลักษณ์ เฉพาะ ถิน่ หรือเป็นของทีร่ ะลึก วัตถุดบิ มาจากภายใน
ท้องถิ่น มีความปลอดภัย จากสารปนเปื้อน การสืบทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นต่อๆไปโดยสร้างการเรียนรู้ น�ำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ใช้ในการผลิตอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนมีการประหยัดพลังงาน จุดอ่อน (Weaknesses) ประกอบ ด้วย 14 รายการคือ ไม่มีการวางแผนด้านการ
ตลาดผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่สม�่ำเสมอขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เข้าใจวิธีการก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้คุ้มกับค่าใช้
จ่าย มีชอ่ งทางจัดจ�ำหน่ายทีจ่ ำ� กัด ไม่มกี ารโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้า/บริการ ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ขาดความเข้าใจในหลักการวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีระบบคิดแบบพึง่ พาการสนับสนุนแบบให้เปล่าจาก
หน่วยงานภาครัฐ ขาดหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบงานด้านการตลาด ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจ ขาดความเข้มแข็งในการรวม
กลุ่ม ไม่มีการบริหารจัดการเครือข่ายของกลุ่ม และไม่สามารถท�ำยอดขายและก�ำไรได้เท่าที่ควร
				 3.1.2 ปัจจัยภายนอกของวิสาหกิจชุมชนฯ พบว่า มีโอกาส (Opportunity)ประกอบด้วย 9 รายการคือ ลูกค้าต้องการ
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ลูกค้าต้องการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดก�ำแพงเพชร ลูกค้าอยู่ภายในจังหวัดก�ำแพงเพชร ลูกค้า
มีความต้องการช่วยส่งเสริมธุรกิจของจังหวัดก�ำแพงเพชร หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายในการสนับ สนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ สังคมให้
ความส�ำคัญกับทุนทางสังคมและทางวัฒนธรรมที่น�ำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สังคมได้ตระหนักถึงการรักษาสภาพ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดจะช่วยให้การจัดการการตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นไปได้และเป็นไปอย่างมั่นคง กระแสการท่องเที่ยว
ชุมชนและสนใจความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่าง ต้องการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวเป็นโอกาสที่ดีในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ท�ำให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ อุปสรรค (Threats) ประกอบ
ด้วย 7 รายการคือ ความต้องการและรสนิยมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ มีเงินทุนหมุนเวียน
ประมาณที่จ�ำกัดกว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ได้ตาม
มาตรฐาน วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อยอดขาย ผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน กลุม่ แรงงานรุน่ ใหม่ ส่วนใหญ่ตอ้ งการทีจ่ ะไปท�ำงานให้กบั กลุม่
โรงงานอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มีราคาสูง วิสาหกิจชุมชนไม่สามารถลงทุนได้
3.2 กลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชรซึ่งกลยุทธ์ตกอยู่ในกลยุทธ์เชิง
แก้ไข/ปรับปรุง ดังนี้
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วิสัยทัศน์ : วิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชร ด�ำเนินกิจกรรมการตลาดอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ
1) พัฒนาระบบการบริหารการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) สร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรมีระบบการบริหารการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรมีความเข้มแข็งด้านการตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
			 1) กลยุทธ์พัฒนาหน่วยงานการตลาดมี 3 มาตรการ3 ตัวชี้วัด
			 2) กลยุทธ์พัฒนาส่วนประสมทางการตลาด มี 5 มาตรการ8 ตัวชี้วัด
			 3) กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจมี 5 มาตรการ 5 ตัวชี้วัด
			 4) กลยุทธ์เจาะตลาดปัจจุบันมี 4 มาตรการ4 ตัวชี้วัด
			 5) กลยุทธ์ขยายตลาดมี 3 มาตรการ4 ตัวชี้วัด
			 6) กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 8 มาตรการ 8 ตัวชี้วัด
4. ผลการประเมินกลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชร
4.1 ผลการประเมินความสอดคล้องโดยภาพรวมมีสอดคล้องในระดับมากเมือ่ พิจารณารายประเด็น พบว่า ผลการประเมินทีม่ คี วาม
สอดคล้องกันมากที่สุดคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์กับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์กับพันธกิจ และกลยุทธ์กับ
เป้าประสงค์และผลการประเมินที่มีความสอดคล้องกันมากคือ กลยุทธ์กับประเด็นกลยุทธ์ มาตรการกับกลยุทธ์ และตัวชี้วัดสามารถวัดกับ
มาตรการได้
		 4.2 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ สรุปได้ว่า โดยภาพรวมกลยุทธ์การตลาดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรมีผลการประเมินใน 3 ด้าน คือ กลยุทธ์ทั้ง 6 กลยุทธ์ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ = 4.64) กลยุทธ์มคี วามเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.38) และ กลยุทธ์มคี วามเป็นประโยชน์
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.77) ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินแสดงว่า กลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรทั้ง 6 กลยุทธ์ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพการด�ำเนินงานของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดก�ำแพงเพชรไม่มกี ารวางแผนด้านการตลาดลูกค้าทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑ์
เป็นประจ�ำส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายในจังหวัด ช่องทางจ�ำหน่ายสินค้า / ให้บริการเป็นร้านค้าของตนเอง ส่วนใหญ่ไม่มกี ารโฆษณา ประชาสัมพันธ์
สินค้า/บริการ มีการวางแผนด้านการบริหารจัดการในระดับปานกลาง โดยการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานใช้การแบ่งงานตาม
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มเี ป้าหมายในการด�ำเนินงาน คือ สามารถพึ่งตนเองได้ มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ไม่มีการวางแผน
ด้านการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้วตั ถุดบิ ในจังหวัดทัง้ หมด ใช้เกณฑ์คณ
ุ ภาพในการคัดเลือกผูข้ ายวัตถุดบิ มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
สินค้าโดยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ทุกชิ้น มีวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยน�ำกลับไปแก้ไขจนได้มาตรฐาน มีจ�ำนวนสมาชิก
หรือลูกจ้างต�ำ่ กว่า 20 คน เป็นส่วนใหญ่ แหล่งทีม่ าของเงินทุนทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานมาจากเจ้าของกิจการลักษณะของสัดส่วนของเงินทุนกับ
รายได้ ส่วนใหญ่มเี งินทุนและรายได้พอ ๆ กัน มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีจำ� นวนสมาชิก/ลูกจ้างมีความเพียงพอ ก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
ของสมาชิก/ลูกจ้างตามความสามารถ จัดให้มกี ารอบรมสมาชิก/ลูกจ้างมีการให้สวัสดิการสมาชิก/ลูกจ้างไม่มภี าวะความขัดแย้งในการท�ำงาน
มีการจูงใจให้สมาชิกหรือลูกจ้างท�ำงาน น�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายมาใช้ในการด�ำเนินงานกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ด้านการ
ลดรายจ่ายการเพิม่ รายได้ การประหยัดการเรียนรูก้ ารอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเทคโนโลยีจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และด้าน
จิตใจซึง่ การสภาพการด�ำเนินงานของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ได้ประยุกต์ใช้หลักการจัดการตามแนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะโดย เสรี พงศ์พิศ (2547, หน้า 14) กล่าวว่า ตรงกับภาษาอังกฤษ
ที่ว่า Community Enterprise คือ การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพึ่งตนเอง “ทุน” ไม่ได้หมายถึง
แต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกัน
เป็นชุมชนเดียวกัน เป็นพี่เป็นน้องไว้ใจกัน) รวมทั้ง กัญญามน อินหว่าง (2554, หน้า 2) กล่าวไว้ว่า วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการประกอบการ
ที่มีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ายขององค์กรชุมชน โดยที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งด้านการผลิต การค้า
และการเงิน และต้องการใช้ปจั จัยการผลิตและทรัพยากรทุกขัน้ ตอนเพือ่ การเรียนรูข้ องชุมชนให้เกิดดอกผลทัง้ ทางเศรษฐกิจและการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนสังคมการจัดการผลผลิต ซึง่ มิได้มเี ป้าหมายเพียงเพือ่ การสร้างก�ำไรทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงก�ำไรทางสังคม ได้แก่
ความเข้มแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมด้วย รวมทั้งมีแนวปฏิบัติตามแนวทาง 7 ประการ คือ ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม ราคาถูก
ประหยัดอดออม ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า จ้างคนท�ำงานเป็นหลักมากกว่าใช้เครื่องจักร ขนาดกิจการต้องไม่เกินก�ำลังของผู้ประกอบการ ไม่โลภ
เกินไปจนควบคุมไม่ได้ ไม่เน้นกาไรในระยะสั้นเป็นหลัก ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรงในการประกอบการ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีการกระจายความเสี่ยง การมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนผลผลิตได้ ไม่ก่อหนี้ก่อสินจนเกินความสามารถในการ
บริหารจัดการและใช้วตั ถุดบิ รวมทัง้ แรงงานในท้องถิน่ ตอบสนองตลาดในท้องถิน่ ภูมภิ าคทัง้ ในและนอกประเทศเพียงแต่กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดก�ำแพงเพชร ยังมีชอ่ งทางการจัดจ�ำหน่ายทีจ่ ำ� กัด ยังไม่สามารถน�ำผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ฯไปยังตลาดทีห่ ลากหลายในภูมภิ าคต่าง ๆ ได้
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2. ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชรพบว่า ลูกค้ามีประสบการณ์ การซื้อผลิตภัณฑ์การแปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหาร พืช และของช�ำร่วย /ของที่ระลึก ซื้อเพื่อเป็นของฝาก ปัญหาที่พบเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของจังหวัดก�ำแพงเพชรส่วน
ใหญ่คือ สถานที่ตั้งไม่สะดวก ลูกค้ามีความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของจังหวัดก�ำแพงเพชรอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของเกษตรจังหวัดก�ำแพงเพชร
(เกษตรจังหวัดก�ำแพงเพชร, 2556, 12) ที่กล่าวถึง สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย กลุ่มยังไม่เข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้เท่าที่ควร ก�ำลังการผลิตสินค้ายังไม่เพียงพอกับความสามารถในการผลิต ตลาดส�ำหรับการจ�ำหน่ายสินค้ามีช่องทางจ�ำกัด ขาด
ความรู้ด้านการบริหารจัดการการตลาด การพัฒนาการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด สมาชิกภายในกลุ่มขาดความร่วม
มืออย่างแท้จริง ขาดเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกกลุม่ วิสาหกิจ ทัง้ นีจ้ ากผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทมี่ ผี ลต่อการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ�ำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ทุกๆ ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับ ปานกลาง ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการซือ้ ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชร ได้องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
4 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 67.31 องค์ประกอบที่มีความ
ส�ำคัญมากที่สุด คือ องค์ประกอบด้าน การส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางจัดจ�ำหน่าย
องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ประกอบด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนต้องด�ำเนินการตามประเด็นทีเ่ สนอแนะของ สมจิตร ล้วนจ�ำเริญ (2556, หน้า 8-9) ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของแนวคิดการจัดการการตลาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจัดสรรทรัพยากรของ
ธุรกิจความส�ำคัญของการทากรตลาดแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการวางแผนการตลาดของธุรกิจแต่ละธุรกิจ
3. กลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก�ำแพงเพชรซึง่ กลยุทธ์ตกอยูใ่ นกลยุทธ์เชิงแก้ไข/
ปรับปรุง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชรด�ำเนินกิจกรรมการตลาดอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”พันธกิจ 2 ข้อคือ 1) พัฒนาระบบการบริหารการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2)
สร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าประสงค์ 2 ข้อคือ1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ก�ำแพงเพชรมีระบบการบริหารการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดก�ำแพงเพชรมีความเข้มแข็งด้านการตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกลยุทธ์ จ�ำนวน 6 กลยุทธ์
คือ 1) กลยุทธ์พัฒนาหน่วยงานการตลาด 2) กลยุทธ์พัฒนาส่วนประสมทางการตลาด 3) กลยุทธ์พันธมิตร 4) กลยุทธ์เจาะตลาดปัจจุบัน 5)
กลยุทธ์ขยายตลาดและ 6) กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลินดา ราเต (2555,
หน้า 156-158) วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยกลยุทธ์ กลยุทธ์การสร้างความโดดเด่นที่ชัดเจน กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์สร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ กลยุทธ์การส่งเสริมการให้ความรูแ้ ละ ล�ำยองปลัง่ กลาง ,วันทนาเนาว์วนั และพรรษวรรณสุขสมวัฒน์ (2553, หน้า
129-131) ท�ำวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเขตภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง)ประกอบด้วย กลยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาด ทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญทางการตลาดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
และตอบสนองความอยู่ดีมีสุขของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้งาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรน�ำ กลยุทธ์ที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ข้อเสนอส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาผลการน�ำกลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชร ทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นจากงานวิจัยนี้
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