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บทคัดยอ
  การวิจยัเพือ่ศกึษาสภาพการดาํเนนิงานทางดานการตลาด และวเิคราะหถงึกลยทุธทางการตลาดในปจจบุนั

ของชมุชนผูผลิตลาํไยกวนโบราณ ตาํบลบานโฮงอาํเภอบานโฮง จงัหวดัลาํพนู มคีาํถามท่ีใชในการวิจยัคือ  1) สภาพ

การดําเนินงานดานการตลาด และวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดในปจจุบัน ของชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณ     

ตําบลบานโฮงเปนอยางไร  2) พฤติกรรมการซ้ือลําไยกวนโบราณและความพอใจของผูบริโภคเปนแบบไหน และ      

3) ชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณ ตําบลบานโฮงควรมีแนวทางในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดของชุมชนอยางไร

ใหเติบโตย่ังยืน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลูคอื คาเฉล่ีย 

คาความถี ่คารอยละ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เกบ็ขอมูลโดยใช 1) แบบสมัภาษณผูประกอบการชมุชนผลติลําไย

กวนโบราณจํานวน 8 คน  2) แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคท่ีไดรับประทานผลิตภัณฑลําไยกวน

โบราณ ซึ่งเปนผูที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่จังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม และนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว    

ในจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมจํานวน 100 คน  

  ผลการวเิคราะหกลยทุธทางการตลาดท้ัง 4 ดานคอื ดานผลิตภณัฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทาง  

การจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)ในปจจุบัน พบวา 1) กลุมชุมชนผูผลิตลําไยกวน

แนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาด กรณีศึกษากลุมชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณ 
ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

Marketing Strategy Development: A Case Study of Traditional Preserved 
Longans Community in Ban Hong Sub-District, Ban Hong District, 

Lamphun Province

ธัญญารัตน  ลิ้นฤาษี1*

1อาจารย, สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100
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โบราณมีสภาพการดําเนินงานทางดานการตลาดโดดเดนเพียงดานผลิตภัณฑเทาน้ัน ซึ่งไดแก การสรรหาวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต และรสชาติ ความสดใหมของผลิตภัณฑ ดานการต้ังราคายังไมมีระบบการจัดทําบัญชีที่ถูกตอง

เนื่องจากไมมีความรูดานการจัดทําบัญชีธุรกิจที่ถูกตอง ดานชองทางการจัดจําหนายใชการบอกตอปากตอปากเปน

สวนใหญ และดานการสงเสริมการตลาดยังใชวิธีการลดราคาเพียงอยางเดียว 2) กลุมผูบริโภค เมื่อไดทดลองรับ

ประทานผลิตภัณฑแลวมีความพอใจระดับมากที่สุด  (X = 4.73) ในเร่ืองของรสชาติที่กลมกลอม ผลิตจากวัตถุดิบ

ธรรมชาติ ดานราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ สวนระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง (X = 3.17) จะเปนใน

ดานชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งผลิตภัณฑมีชองทางการจัดจําหนายยังไมหลากหลาย ทําใหผูบริโภคหาซื้อไดเพียง

บางแหงเทานั้น และหากไมไดเดินทางมาจังหวัดลําพูนและเชียงใหมก็จะไมทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมถึงดาน   

การสงเสรมิการตลาด ซึง่ปจจบุนัใชเพียงการลดราคาผลติภณัฑสาํหรบัลกูคาทีซ่ือ้ในปรมิาณมากเทานัน้ ยงัมไิดมกีารใช  

การสงเสริมการตลาดดานอ่ืนๆเขามาทําใหผูบริโภคไดรับบริการที่ไมหลากหลาย 3) แนวทางการพัฒนากลยุทธ

ทางการตลาดของชุมชนเพื่อใหเติบโตอยางยั่งยืนคือการพัฒนาในเรื่อง 3.1) ความรูดานการตั้งราคา และคํานวณ

ตนทุนที่ถูกตอง 3.2) ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีตองมีความหลากหลาย และท่ัวถึงทันสมัย งายตอการติดตอ

สื่อสาร 3.3) ดานการสงเสริมการตลาดตองมีความรูดานวิธีการสงเสริมการตลาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหธุรกิจสามารถ

ดําเนินไปไดและมุงไปสูความเติบโตอยางยั่งยืน รวมทั้งตองการใหความรูการบริหารจัดการกลุมใหมีประสิทธิภาพ

ควบคูไปดวยโดยตองอาศัยความรวมมือในดานการสงเสริมแนวทางการพัฒนาจากหนวยงานทองถิน่และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของตอไป

คําสําคัญ
  กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑจากลําไย   ลําไยกวนจังหวัดลําพูน 

Abstract
  This research is intended for to study the market and marketing strategies used in preserved 

Longan of Bann Hong District of Lumpoon Province. The research questions are 1) What are the marketing 

strategies and current  marketing strategies used in Baan Hong? 2) What are the consumer purchasing 

behavior? 3) What are some of the ways Baan Hong residences used to improve marketing strategies of 

preserved Longan? For this research, the data is gathered by survey, statistics used are average, mode, 

percentile, and deviation. Data is gathered 1) Survey are answered by eight preserved Longan merchants 

2) 100 consumers who reside in and travel to Lumpoon and Chiang Mai who answered satisfactory survey

  The marketing mix of 4Ps of product, price, place, and promotion reveals that 1) Baan Hong 

community which manufactures preserved Longan are remarkably especially on products only,  by being 

able to search for correct ingredient, manufacturing process & taste, and product’s freshness. There is 
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no correct pricing methodologies yet, since most merchants lack knowledge in doing business account-

ing. The channel of distribution mainly comes from word of mouth, the only method to increase sales is 

by discount. 2) Once consumers have tasted product, they are mostly highly satisfied (X = 4.73) by the 

appetizing flavor, natural ingredients, and sound pricing. The middle-satisfactory level (X = 3.17) is        

regarding the channel of distribution, by which most products have few channel of distribution, and most 

consumers are can purchase products from a few certain places only. If consumers did not travel to 

Lumpoon or Chiang Mai province, they would not have known about the Longan product. The sales      

promotion, involves only price discount to consumers who purchase products in a high volume, as a result 

consumers have less variety of access to sales promotion. Some of the ways to increase a long-lasting 

development marketing strategies are 3.1) Knowing how to set price and calculate cost 3.2) There should 

be an increase in numbers of channel of distributions and variety of distributions, and increase in             

communication 3.3) The sales promotion should involve increase in marketing plan that will enable           

sustainable growth. In order to maintain or reach a level of sustainable growth level, cooperation is 

needed from the locals and agencies involved. 

Keywords
  Marketing Strategies,   Products from the Longan, Longan Jam,  Lampoon Province

บทนํา
  ลําไยเปนพืชยืนตนและพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคเหนือในประเทศไทย จังหวัดที่มีผลิตผลลําไยรวมกัน

มากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ คือจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูนจากการสํารวจสถิติการปลูกลําไยใน             

จังหวัดลําพูน พบวาในป พ.ศ.  2553 มีผลผลิตลําไยสดและลําไยอบแหงออกสูตลาดประมาณกวา 1.3 หมื่นลาน

บาท ขณะที่ป พ.ศ.  2554มีผลผลติมูลคา 14,440 ลานบาท และป พ.ศ.  2555 มีผลลิต  รวมมูลคา 12,237 ลานบาท 

(สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน, 2556) ดังแสดงในภาพท่ี 1
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   ภาพที่ 1: แสดงพ้ืนที่ปลูกและปริมาณการจําหนายผลผลิตลําไยในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ

   ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณศูนยปฏิบัติเศรษฐกิจการเกษตร (AEOC), 2557

  การจัดจาํหนายผลผลติลาํไยไปยงัตลาดตางประเทศ ในรปูแบบลําไยสดผลลติมีมลูคา 1.7-1.9 พนัลานบาท

ตอป นอกจากน้ียงัมกีารสงออกลําไยในลักษณะผลิตภณัฑแปรรปูตางๆ เชน ลาํไยอบแหงมมีลูคาถงึ 1,400 ลานบาท 

ลําไยแชแข็งมีมูลคา 27 ลานบาท และลําไยกระปองมีมูลคา 350 ลานบาท โดยตลาดตางประเทศที่สําคัญ                      

คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา   (สํานักพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 

2549 ) สงผลทาํใหประเทศจนีและประเทศไตหวันเปนประเทศท่ีเขามาลงทุนจดัต้ังโรงงานรับซ้ือและผลิตลําไยอบแหง

ในเขตจังหวัดเชียงใหมและลําพูน โดยเฉพาะตั้งแตป พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน จํานวนโรงงานผลิตลําไยอบแหงมี      

มากกวา 10 แหง ทาํใหชาวสวนลําไยเรงการผลติลาํไยนอกฤดูเพ่ือนาํมาขายยังโรงงานมีมากข้ึน ทาํใหมลีาํไยสดลนตลาด 

เกิดปญหาราคาตกต่ํา นอกจากน้ีลําไยยังเปนผลไมที่เนาเสียงาย หากเก็บรักษาไมถูกตองทําใหเกิดเชื้อรา                     

เพื่อเปนการแกปญหาใหแกเกษตรกรผูปลูกลําไยในจังหวัดลําพูน สํานักงานจังหวัดลําพูนไดจัดทําแผนพัฒนา     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 181

จังหวัดลําพูน (พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560 ) ขึ้นในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เรื่องการเพิ่มศักยภาพและมูลคาการผลิตภาค

อุตาสหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑเศรษฐกิจชุมชน (สํานักงานเทศบาลตําบลบานโฮง, ม.ป.ป.)

  โดยนโยบายดังกลาวทางสํานักงานเทศบาลตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูนไดนํามาจัดทํา

โครงการสงเสริมการตลาดและการเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑแปรรูปและของดี    

ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน  (สํานักงานเทศบาลตําบลบานโฮง, ม.ป.ป.) จากโครงการทําใหเกิด     

การกอต้ังกลุมชมุชนผูแปรรูปผลิตภณัฑจากลาํไยในตาํบลบานโฮง  อาํเภอบานโฮง  จงัหวดัลําพนู  เพือ่เพิม่ศักยภาพ

และสรางมูลคาใหแกลําไยและเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว โดยการนําลําไยมาแปรรูปเปนลําไยกวนโบราณและ         

จดัจาํหนายในชมุชน ซึง่ผลติภณัฑลาํไยกวนโบราณเปนผลติภัณฑทีย่งัไมมจีาํหนายในตลาด จงึถอืไดวาเปนผลติภัณฑ

แปรรูปลําไยรูปแบบใหมที่มีความนาสนใจ สงผลใหมีการกอตั้งกลุมข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2546 ซึ่งสามารถสรางรายได

ใหแกกลุมผูผลติไดประมาณ 60,000 บาท ตอป/คน ผลติภณัฑลาํไยกวนของชมุชนมคีวามโดดเดนดานความสะอาด 

รสชาติอรอย และราคาเหมาะสม เมื่อกลุมไดดําเนินการไดในระยะเวลาหนึ่ง กลุมมีความตองการที่จะเพ่ิมศักยภาพ

ของกลุมเพื่อใหสามารถกาวไปสูธุรกิจที่มีความเติบโตและยั่งยืน แตขาดความรูดานการคํานวณตนทุนที่ถูกตอง       

เพื่อนําไปต้ังราคาใหเหมาะสม รวมถึงดานชองทางการจัดจําหนายท่ียังไมทั่วถึงทันสมัย ดานการสงเสริมการตลาด

แบบตางๆ เพื่อสอดคลองกับตลาดที่มีความสากลมาก รวมถึงความรูดานการบริหารจัดการกลุมใหมีประสิทธิภาพ

  ดงันัน้  ผูวจิยัจงึสนใจทีจ่ะไดศกึษาสภาพการดาํเนนิงานดานการตลาด และกลยทุธทางการตลาดในปจจบุนั

ของชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณ ศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือลําไยกวนโบราณและความพึงพอใจของผูบริโภค  และ

ชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณควรมีแนวทางในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดของชุมชนอยางไรใหเติบโตยั่งยืน

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาด และกลยุทธทางการตลาด ของชุมชนผูผลิต

ลําไยกวนโบราณ ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือลําไยกวนโบราณ และความพึงพอใจของผูบริโภค

  3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหกลุมผูผลิตลําไยกวนเติบโตอยางยั่งยืน

วิธีการวิจัย
  งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ มีวิธีการวิจัย ดังนี้

  1.  กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม 

        1.1 กลุมชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณซึ่งประกอบดวยแกนนํากลุม จํานวน 8 คน ใชการสัมภาษณ

แบบกลุมเพ่ือเกบ็ขอมลูดานการดาํเนนิงาน ความรูดานการตลาด และนาํขอมูลไปวเิคราะหจดุเดน  จดุดอยของกลุม

      1.2 กลุมผูบรโิภค ทีไ่ดรบัประทานผลติภัณฑลาํไยกวนโบราณ  จาํนวน 100 คน  โดยศกึษาถงึพฤตกิรรม

การซือ้ลาํไยกวนโบราณและระดบัความพงึพอใจทางดานกลยทุธการตลาดของผลติภณัฑ รวมถงึนาํขอเสนอแนะมา
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นําเสนอกลุมผูประกอบการเพ่ือจัดทําแผนในการปรับแนวทางกลยุทธการตลาดใหมๆ ที่ตรงกับความตองการของ      

ผูบริโภคและตลาด

  2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

       ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อใหสามารถครอบคลุมวัตถุประสงคทั้งใน

ดานของกลุมผูผลิตและกลุมผูบริโภค ดังนี้

   2.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหเขาใจในรายละเอียดและนํามาสรางแบบสัมภาษณ

กลุมผูผลิตและแบบสอบถามกลุมผูบริโภค เร่ืองการศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาด กรณีศึกษา               

กลุมชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณ ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

   2.2 นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

และใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง

   2.3 นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามท่ีแกไขแลวทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล

      ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแต 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 – 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผูวิจัยนํา

แบบสมัภาษณ สมัภาษณแกนนาํ จาํนวน 8 คน และแบบสอบถามแจกใหกลุมตวัอยางทีเ่ปนผูบริโภค จาํนวน 100 คน 

       3.1 กลุมผูผลิต ใชการสรุปผลการสัมภาษณและเขียนเปนแบบบรรยายสรุปโดยแบงเปน 3 สวน

              สวนที ่1 ดานขอมลูทัว่ไปของแกนนาํกลุมผูผลติลาํไยกวนโบราณ โดยสอบถามถงึอาย ุสถานภาพ

ระดบัการศกึษา อาชพีหลกั ระยะเวลาในการประกอบอาชพีผลติลาํไยกวนโบราณ รวมถงึรปูแบบของการจดัตัง้ธรุกจิ

ลําไยกวนโบราณในปจจุบัน

    สวนท่ี 2 ดานปจจัยในการเลือกผลิตภัณฑลาํไยกวนโบราณโดยสอบถามถึงสาเหตุในการเลือกผลิต

ลําไยกวนโบราณ สาเหตุในการรวมกลุม จุดเดนของสินคา ตลาดเปาหมายที่มีอยู การฝกอบรมจากสถาบันภายนอก 

ความรูความเขาใจทางดานกลยุทธทางการตลาด

             สวนที ่3 ผลกระทบดานปจจยัในการดาํเนนิธรุกจิทางดานความรูความเขาใจในการดาํเนนิการตาม

แผนธุรกิจ 4 แผน คือแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการดานองคกร และแผนการเงิน

   3.2 กลุมผูบริโภค ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม มีลักษณะเปนคําถามปลายปด 

โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้

    สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคลําไยกวนโบราณ 

ซึ่งเปนคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน

    สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา ลําไยกวนโบราณ โดยสอบถามถึงที่

มาของการรูจักผลิตภัณฑ แหลงจําหนายผลิตภัณฑที่ผูบริโภคตองการซ้ือ ราคาท่ีผูบริโภคสามารถซ้ือได จํานวนท่ี

ตองการซื้อในแตละครั้ง และการนําไปใชประโยชน
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    สวนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจจยัทาดานสวนประสมทางการตลาดในเลอืกซ้ือสินคา ลาํไยกวน

โบราณของผูบริโภค โดยสอบถามถึง ความพึงพอใจของผูบริโภคดานสวนประสมทางการตลาด คือดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด

  4. การวิเคราะหขอมูล

       4.1 ขอมลูจากกลุมชมุชนผูผลติ วเิคราะหขอมลูโดยการสรปุแบบบรรยายดานการดาํเนนิงานการตลาด

ของกลุมในปจจุบันถึงความรูความสามารถในดานการตลาด และนําขอมูลในการวิเคราะหกลยุทธการตลาด

       4.2 ขอมูลจากกลุมผูบริโภค วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการหาคารอยละสําหรับขอมูลจากแบบสอบถาม

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการหาคาเฉลี่ยสําหรับระดับความพึงพอใจทาง        

ดานกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซ้ือลําไยกวนโบราณ

ผลการวิจัย
  1. สภาพการดําเนินงานดานการตลาด กลยุทธทางการตลาดในปจจุบันของชุมชนผูผลิตลําไย

กวนโบราณ ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

   การศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาด และกลยุทธทางการตลาดในปจจุบัน ของชุมชนผูผลิต

ลาํไยกวนโบราณ ตาํบลบานโฮง อาํเภอบานโฮง จงัหวดัลําพนูพบวา ผูตอบแบบสมัภาษณซึง่เปนแกนนาํผูผลติลําไย

กวนโบราณ เปนเพศหญิง อายุระหวาง 35-55 ป มีคูสมรสแลว 6 คน และโสด 2 คน ระดับการศึกษาอยูระหวาง 

มัธยมศึกษาปที่ 3  ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีอาชีพหลักเปนแมบาน จํานวน  6 คน และรับจางทั่วไป จํานวน 2 คน 

ผูที่มีประสบการณในการผลิตลาํไยกวนโบราณมากที่สุด คือ  4-6 ปขึ้นไปมีจํานวน 3คน ปจจุบันไดจัดตั้งเปนกลุม   

แมบานผูผลิตลําไยกวนโบราณภายในชุมชนและยังไมไดจดทะเบียนอยางเปนทางการ 

   สาเหตุหลกัในการเลือกผลติสนิคากลุม เนือ่งมาจากราคาลําไยตกต่ํา ผลผลิตมีปริมาณมาก ทาํใหลาํไย

เนาเสีย เกิดความเสียหาย จึงไดทําใหเกิดการรวมกลุมแมบานขึ้นในคร้ังแรก เม่ือป พ.ศ. 2547 โดยผูกอตั้งในคร้ังนั้น

จาํนวน 8 คน ตอมามผีูสนใจเขารวมเพ่ิมขึน้ ปจจบุนัมสีมาชกิทัง้หมด 54 คน จากการสัมภาษณแกนนํากลุมทัง้ 8 คน 

ไดใหขอมูลวา โดยสวนใหญมีเหตุผลวาตองการหารายไดพิเศษ สวนจุดเดนของผลิตภัณฑลําไยกวนโบราณน้ัน           

ผูประกอบการสวนใหญ ไดใหขอมลูดานรสชาตอิรอยมากทีส่ดุ รองลงมาเปนผลติจากวตัถดุบิธรรมชาต ิสวนทางดาน

การหาตลาดเปาหมายนัน้  ทางกลุมหาตลาดเปาหมายจากตวัของสมาชกิในกลุมเอง โดยเปนกลุมตลาดทีย่งัไมกวาง

มากนัก สวนในดานการฝกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑนัน้เกิดจากการฝกทําดวยตนเอง และพัฒนาสูตรจากความชํานาญ

ของแกนนํา สวนความรูดานการตั้งราคานั้นแกนนําก็ใชการตั้งราคาแบบงายๆ โดยมีหลักการคิดจากตนทุน ซึ่งมี      

บางครัง้ทาํใหเกดิปญหาในการแบงปนผลกาํไร การจาํหนายผลติภณัฑสวนใหญเปนการขายปลกีใหแกผูบรโิภคโดยตรง 

แหลงจําหนายสวนใหญเปนการจําหนายภายในทองถิ่น จําหนายโดยตรงแกลูกคา รอยละ 90 จําหนายผานตัวแทน 

รอยละ 10 และไมมีการจัดการสงเสริมการขายเนื่องจากไมมีความรูดานการสงเสริมการขาย
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   ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอการผลติลาํไยกวนโบราณ กลุมผูผลติลําไยกวนโบราณ มคีวามรูดานการตลาดใน

ระดับปานกลาง ไมวาจะเปนความรูดานการตลาด การหาตลาดเปาหมาย การตั้งราคาสินคา การจัดหาชองทางการ

จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด สวนในดานการผลิตนั้น ที่ตั้งของโรงงานยังไมเปนสัดสวน เนื่องจากสมาชิก

ในกลุมผลิตสินคาที่บานของตนเอง ไมไดนํามาผลิตรวมกัน ทําใหกระบวนการผลิตไมเปนมาตรฐาน และการจัดซื้อ

วตัถดุบิกต็างคนตางซือ้ ทาํใหการคดิคํานวณตนทนุรวมเพือ่นาํกาํไรมาแบงกนัในกลุมทาํไดยาก ไมมกีารจดัโครงสราง

ขององคกรที่แนชัด การจัดสรรรายไดในองคกรไมยุติธรรมการจัดทําบัญชีรายรับ –รายจายยังไมถูกตองทําใหเกิด

ปญหาการแบงผลกําไรภายในกลุม

  2. พฤติกรรมการซ้ือลําไยกวนโบราณ และความพึงพอใจของผูบริโภค

   การศึกษาพฤติกรรมการซื้อลําไยกวนโบราณ และความพึงพอใจของผูบริโภคในดานผูบริโภคพบวา 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม  รอยละ 54 เปน เพศหญิงที่มีชวงอายุ ระหวาง 21 -30 ป ระดับการศึกษา  รอยละ 

52 คือ  ระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดระหวาง 10,001 – 20,000 บาท ในการ

ซื้อผลิตภัณฑ พบวาชองทางท่ีผูบริโภครูจักผลิตภัณฑ มาจากการแนะนําจากเพ่ือน ซึ่งแหลงจัดจําหนายท่ีตองการ  

ใหมผีลติภณัฑจาํหนาย คอื รานขายของชําทัว่ไป  โดยควรมีราคาระหวาง 21 – 30 บาท  ในแตละครัง้ทีผู่บริโภคตองการ

ซื้อผลิตภัณฑจะซื้อจํานวน ครั้งละ 2-3 ถุง/กลอง  โดยสวนใหญนําไปเปนของฝาก  ผูบริโภคมีความชอบในดาน      

ความแปลกใหมไมเหมือนใครในทองถ่ินมีรสชาติอรอย มีราคาท่ีเหมาะสม แตในดานการจัดจําหนายยังจําหนาย           

เฉพาะกลุมภายในจังหวัดแตทางกลุมก็ไดเขารวมโครงการสินคา OTOP ของทางจังหวัดอยูเปนประจําการสงเสริม

การตลาดท่ีเหมาะสมมากท่ีสดุคอืการใหผูบรโิภคไดชมิผลิตภณัฑกอนซือ้และลดราคาผลิตภณัฑในเทศกาลสําคัญตางๆ  

   ในดานพฤตกิรรมการซ้ือลาํไยกวนโบราณ และความพึงพอใจของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคสวนใหญทีไ่ด

ทดลองชิมผลิตภัณฑลําไยกวนโบราณครั้งแรก มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑในระดับมากที่สุด (X = 4.73) 

เนื่องจากผลิตภัณฑมีความแปลกใหม ความสดและความสะอาดของสินคา สีสันเหลืองทองนารับประทาน  รสชาติ 

ซึ่งมีรสชาติอรอย ไมหวานเกินไป มีประโยชนดานแกรอนใน  สวนในดานราคาน้ันผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับ 

มากท่ีสุด (X = 4.70 )เนื่องจากจําหนายในราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของลําไยสด 100 เปอรเซนตที่นํามาผลิต 

รวมถึงปริมาณของสินคาที่มีความเหมาะสมกับราคา  และยังมีราคาท่ีถูกกวาสินคาที่เปนสินคาประเภทเดียวกัน 

(OTOP) อกีดวย  สวนในดานการจดัการสงเสรมิการตลาดนัน้ ผูบริโภคมีความพงึพอใจในการใหทดลองชมิสินคาฟรี

ในระดับมาก ( X = 3.84) เนื่องจากเปนสินคาประเภทอาหารวาง จึงทําใหตองมีการทดลองชิมเพ่ือการตัดสินใจซื้อ

สนิคา ในดานชองทางการจดัจาํหนาย ผูบรโิภคมคีวามพงึพอใจในดานความสะอาดของรานคาทีจ่าํหนาย ในระดบั มาก 

(X = 4.24 )แตในดานสถานท่ีจําหนายท่ีหลากหลายน้ันยังมีบริการเฉพาะในเขตจังหวัดลําพูนและเชียงใหม           

เทาน้ัน ทาํใหผูบรโิภคยังรูจกัในวงแคบ ทาํใหผูผลติตองมีการขยายชองทางการจัดจาํหนายใหหลากหลายในประเทศ

และตางประเทศ ในดานกลุมผูบรโิภคน้ันมคีวามพึงพอใจในผลิตภณัฑในระดับมาก (X= 4.73)แตในดานผูประกอบการ 

พบวายังขาดความรูความสามารถดานการจัดการภายในที่เปนระบบ
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  3. การสรางแนวทางการพัฒนากลยุทธทางการตลาดของชุมชนเพื่อใหเติบโตอยางย่ังยืน

   จากผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาด และกลยุทธทางการตลาดสามารถสรุปไดดังนี้

        3.1 ควรมีการสรางแนวทางการพัฒนากลยุทธทางการตลาด  นอกจากตองเพ่ิมความรูความสามารถ

ดานการคิดตนทุนสินคา การขยายชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดแลวนั้น หนวยงานที่เก่ียวของ          

ยังตองใหความรูความเขาใจในดานจัดการภายในกลุมที่เปนระบบ สงเสริมใหกลุมเขารับการฝกอบรมบุคลากร         

ตองมีการรวมกลุมที่เขมแข็งเพื่อสรางโรงเรือนที่เปนมาตรฐานเพื่อดําเนินการขอเครื่องหมายการคา มาตรฐาน อย. 

และเพ่ือสรางคุณภาพและสรางความนาเช่ือถือใหแกลูกคา  สงผลใหกลุมชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณเติบโต        

เปนกลุมชุมชนที่มีความยั่งยืนตอไป  

       3.2 ควรมชีองการจดัจาํหนายทีห่ลากหลายชองทางมากขึน้ มใิชเพียงขายตรงใหแกลกูคาทีรู่จกัเทานัน้ 

ควรมีการขยายตลาดออกไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน  สําหรับลูกคาท่ีเปนพอคา

คนกลางท่ีสั่งผลิตภัณฑจํานวนมาก ควรมีบริการสงถึงบาน และเพ่ิมความสะดวกในการชําระเงินกับผูคาสงใหได

หลายชองทางมากข้ึน   ตลอดจนเขารวมโครงการสนิคา OTOP ใหบอยมากขึน้ และสรางความรูจกัและยอดขายโดย

มีพื้นที่จําหนายบนเว็บไซต

อภิปรายผลการวิจัย
  การผลติลาํไยกวนโบราณในปจจบุนัไดจดัตัง้เปนกลุมแมบานผูผลิตลําไยกวนโบราณภายในชุมชน และยงั

ไมไดจดทะเบียนอยางเปนทางการ  ถึงแมวาจะดําเนินการผลิตมาแลวกวา 10 ป สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริอมร 

กาวีระ และ  สิรินี วองวิไลรัตน (2554, 12) ซึ่งไดกลาวถึงการจัดตั้งกลุมนํ้าพริกเกษตรบานแมไขซ่ึงมีการรวมตัวกัน

ตั้งแตป พ.ศ. 2538 จนถึงป พ.ศ.  2554 รวมเปนเวลา 16 ป  แตการดําเนินงานก็ยังไมเติบโต สอดคลองกับงานวิจัย

ของทวิา แกวเสรมิ  (2551, 42) จากการศกึษาปญหาและความตองการการพฒันาศักยภาพผูประกอบการผลติภณัฑ

ชมุชนและทองถิน่ (OTOP) จงัหวัดเพชรบูรณ พบวา ผูประกอบการสวนใหญมปีญหาในเร่ืองทักษะการบริหารจดัการ

กลุมอยูในระดับนอย

  การดาํเนนิงานของกลุมไดดาํเนนิงานตามนโยบายการเพิม่ศกัยภาพการผลติสนิคา OTOP ซึง่สอดคลองกบั

แผนการดําเนนิงานและนโยบายประจําปของ  สาํนกังานเทศบาลตําบลบานโฮง (2556) ในการใหงบประมาณสาํหรบั

ชุมชนที่ตองการเพิ่มศักยภาพสินคาในชุมชนใหพัฒนาเปนสินคา OTOP แตปญหาที่เกิดข้ึนกับกลุมชุมชนผูผลิต    

ลําไยกวนโบราณ คือ การขาดทักษะดานการคิดคํานวณตนทุนสินคา การจัดหาชองทางการจัดจําหนายและ               

การสงเสริมการตลาดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริอมร กาวีระ และ สิรินี วองวิไลรัตน (2554, 12) ซึ่งพบวา          

จุดออนของการสงเสริมดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตรบานแมไข  คือ ขาดการโฆษณา การประชาสัมพันธ   

การสงเสริมการขาย ขาดการทําการตลาดอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมถึงปญหาดานการสรางบรรจุภัณฑ                       

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของทิวา แกวเสริม (2551, 35) ซึ่งพบวา ผูประกอบการยังตองการคําแนะจากเจาหนาที่   

หรือหนวยงาน      ที่เกี่ยวของใหเขามาชวยในการใหคําแนะนําแกผูประกอบการในเร่ืองนี้โดยตรงและผูประกอบการ

สวนใหญตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐในเร่ืองการออกแบบและสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก
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  ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินคา ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัย         

ทางดานสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินคาซึ่งใชกลุมตัวอยางในการรับประทานลําไยกวนโบราณ     

จํานวน 100 คน  พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินคาลําไยกวน ดานผลิตภัณฑ  คือ        

มีความแปลกใหมไมเหมือนใครในทองถิ่น ในดานสีสันของผลิตภัณฑนั้นมีสีที่เปนธรรมชาติ ซึ่งเนื้อลําไยสดเมื่อทํา  

การกวนและเคีย่วกบัสวนผสมตางๆอยางพิถพีถินั จะนารบัประทาน ในดานคณุคาทางอาหารน้ันยงัไมสามารถพิสจูน

ไดจริง แตรสชาติอรอยกลมกลอม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดนัยธัญพงษ  พัชราทรเทพ (ม.ป.ป., 12) ซึ่งพบวา 

จดุประสงคในการซือ้เพ่ือใชลาํไยอบแหงเปนสวนผสมในอาหารหรือยาจนี เพือ่บริโภคเปนของกนิเลนหรอืผสมด่ืมในน้ําชา 

และเพือ่ใชเปนของเยีย่มไขผูปวย คนชรา และสตรมีคีรรภ ดานราคาของผลิตภัณฑนัน้มคีวามเหมาะสมเปนอยางมาก  

ไมแพงจนเกินไป และมีความเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑแปรรูป                

จากผลไมอื่นๆ ก็ไมไดมีราคาแพง ทั้งนี้ราคายังเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบ ลําไยสด 100%  

ดานชองทางการจัดจําหนาย  สินคานั้นยังอยูเฉพาะกลุมภายในจังหวัด หากเปนลูกคาภายในจังหวัดลําพูน                  

และเชียงใหม (บางสวน) จะหาซื้อผลิตภัณฑไดงายและทั่วถึง และหากอาศัยอยูภายนอกพื้นที่จะหาซ้ือไดยาก และ

ควรมบีรกิารสงถงึบานสาํหรบัลกูคาทีส่ัง่ผลติภณัฑจาํนวนตัง้แต 100 ถงุขึน้ไป  และเพิม่ความสะดวกในการชาํระเงนิ

กับผูคาสงใหไดหลายทางมากขึ้นและเขารวมโครงการสินคา OTOP ใหมากขึ้นเพื่อขยายชองทางการ จัดจําหนาย   

ไปยังตางจังหวัด หรือประเทศเพ่ือนบาน ดานการสงเสริมการตลาดใชการทดลองชิมสินคาเปนการนําเสนอสินคา      

ที่ดีที่สุด เนื่องจากเปนสินคาใหม ยังไมเปนที่รูจักในวงกวาง  สวนในดานการสงเสริมการขายอ่ืนๆ เชน การลดราคา

ควรทําในชวงเทศกาล ผูตอบแบบสอบถามไดใหความคิดวา การสงเสริมการตลาดน้ัน ใชการทดลองชิมสินคาเปน  

การนําเสนอสินคาที่ดีที่สุด 

สรุป

  การศกึษาแนวทางการพัฒนากลยทุธการตลาด กรณศีกึษากลุมชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณ  ตาํบลบานโฮง 

อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน มุงเนนการศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาดเพียงอยางเดียวโดยสามารถ           

ทราบถึงแนวทางกลยุทธการตลาดเดิมทีก่ลุมผูผลติไดปฏบิตัแิละมีความรู ความเช่ียวชาญในบางกลยุทธ และพบวา

ความพงึพอใจของผูบรโิภคยงัมไิดรบัการตอบสนองในดานชองทางการจดัจาํหนาย  และกลุมชมุชนผูผลิตลาํไยกวน

โบราณยังประสบปญหาดานการไมมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชัดเจน การจัดสรรรายไดในองคกรไมเปนระบบ          

การทําบัญชีรายรับ – รายจายไมถูกตอง  ทําใหเกิดปญหาการแบงกําไรภายในกลุม  ดังนั้น เพื่อใหเกิดการปรับปรุง

และพัฒนาตอไป ควรมีการศึกษา การจัดการระบบภายในองคกรของกลุมและเปรียบเทียบกับคูแขงขัน รวมทั้ง    

ศกึษาถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธรุกจิของกลุมผูประกอบการ อนัจะสงผลใหเกดิแรงผลักดนัใหผูประกอบการ

มีความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนวิสาหกิจชุมชนตอไป เพื่อใหเกิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนอยางยั่งยนื
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