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บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) ศึกษาสภาพบริบทชุมชน บริบทการทMองเที่ยว สภาพ
สินคNาชุมชน วิเคราะหDจุดแข็ง จุดอMอน โอกาส อุปสรรค ความตNองการการพัฒนาสMวนประสมทาง
การตลาดของสินคNาชุมชน เพื่อสรNางองคDความรูNดNานการตลาดและการทMองเที่ยวใหNกับชุมชน ในเขต
พื้นที่ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 2) จัดทําคูMมือ เพื่อใชNในการพัฒนาการตลาดและการทMองเที่ยว
ของธุรกิจชุมชน อันจะนําไปสูMการยกระดับเป[นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะชMวยใหNชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดNอยMางยั่งยืนตMอไป กลุMมตัวอยMางที่ใชNในการวิจัยเชิงปริมาณจํานวน 323 คน กลุMมตัวอยMางที่ใชNใน   
การวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชNในการวิจัยไดNแกM แบบสอบถามที่มีคMาความเช่ือม่ัน 
0.95 สถิติที่ใชN ไดNแกMคMาความถี่ คMารNอยละ คMาเฉลี่ย และสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบวMา 1) สภาพบริบทชุมชน ประชากรสMวนใหญMประกอบอาชีพเกษตรกร 
ชาวบNานไดNนําภูมิปaญญาทNองถิ่นดั้งเดิมสรNางสรรคDผลิตภัณฑDทNองถิ่นเพื่อทําเป[นอาชีพเสริมเพื่อ
สรNางรายไดN ความตNองการการพัฒนาสMวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูMในระดับมาก 2) การนํา
คูMมือการบริหารจัดการการตลาดและการทMองเที่ยว นําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี
สMวนรMวม สามารถเป[นแนวทางในการพัฒนาการตลาดของสินคNาชุมชนไดNเป[นอยMางดี ขNอเสนอแนะ
ควรมีการสMงเสริมใหNมีการพัฒนาเครือขMายของกลุMม รัฐควรจัดสรรงบประมาณอบรมความรูNเรื่อง 
e-commerce ควรนําผลิตภัณฑDสินคNาชุมชนในทNองถิ่นผสมกับวัฒนธรรมชุมชนประยุกตDใชNใน   
เชิงธุรกิจทMองเที่ยวเตรียมความพรNอมของชุมชนในการเป[นเจNาของบNานที่ดีสรNางจิตสํานึกใน        
การบริการใหNเกิดกับชุมชน 
 คําสําคัญ: การพัฒนาการตลาดและการทMองเท่ียว ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 

 

                                                 
1สาขาวิชาอุตสาหกรรมทMองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2สาขาการพัฒนาธรรมาภิบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม             
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Abstract 
This aims of this research were to 1) studying the context item state tourism 

community strengths, weaknesses, opportunities,and obstacles to developing the best 
composition of an item in each of the marketing community to create a body of knowledge 
on marketing and tourism, with the community in Hanka district, Chainat Province, 2) 
establishing the guideline for the development of community marketing and promote tourism 
for community business enterprise for sustainable tourism. The sample in quantitative study 
was consisted of 323 peoples and also the sample in qualitative study was 40 peoples. The 
instrument used for collecting data was a questionnaire with get reliability of 0.95 the data 
were analyzed by using frequencies percentage means and standard deviation. 

The result of this study shown that 1) In an area of community context, the majority 
is farmers. The key tourist attractions are Temples, Ancient Ruins and Natural Reserves. A 
traditional wisdom has led local people to produce local contents as parallel professional in 
order to make more income. The parallel professional aims to enhance a better quality of 
living and to preserve a traditional knowledge.Overall, a need to develop marketing 
ingredients is at a high level. Ban Pran professional group possess a potential level to 
become a Community Enterprise, compare to others. 2) An implementation of marketing and 
tourism guideline and development, which brought to locals during the workshop, supports 
the local contents to match with the professional group and the right market. The 
suggestions are that the network should be developed. The state’s budget should be 
allocated to support a training program on an area of e-commerce development. The 
combination of cultural and local products is significant for the locals and its own tourism 
application. Finally, the creation of good host awareness is significantly providing the service 
mind of community. 

Keywords: Marketing and tourism development, The business community, community-based 
enterprises. 
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บทนํา 
การพัฒนาการทMองเท่ียวทําใหNการทMองเท่ียว

ของประเทศตMางๆ ท่ัวโลกเจริญเติบโตอยMางรวดเร็ว 
ในชMวงเวลาหลายทศวรรษท่ีผMานมา และจะเจริญเติบโต
ตM อไปอยM างไมM หยุ ดย้ั ง การทM องเท่ี ยวนั บเป[ น 
อุตสาหกรรม ท่ีสรNางรายไดNอยMางมหาศาลใหNแกM
ประเทศตMางๆ โดยเฉพาะประเทศไทยมีรายไดNท่ี
เป[นเงินตราตMางประเทศจากการทMองเท่ียวสูงมา
ต้ังแตMป� พ.ศ.2525 จนปaจจุบัน กลุMมจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหDบุรี อMางทอง)  
ไดNจัดทําแผนพัฒนากลุMมจังหวัดสอดคลNองกับ
นโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหMงชาติ และสอดคลNองกับแผนพัฒนาการ
ทMองเท่ียวแหMงชาติ เปyาประสงคDเพื่อเพ่ิมรายไดNจาก
การทMองเท่ียวเช่ือมโยงพัฒนาเครือขMาย สMงเสริม
พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑDภูมิปaญญาจากทNองถิ่น
เพื่ อ เป[ นสิ นคN า ท่ี ร ะลึ กขายแกM นักทM อง เ ท่ีย ว        
โดยพัฒนาชุมชนใหNสามารถบริหารจัดการธุรกิจ
ชุมชนและยกระดับสูMวิสาหกิจชุมชน จากขNอมูลของ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
พบวMา ชุมชนยังขาดความรูNดNานการตลาดและ       
การจัดการท่ีจะนําไปใชNในการดําเนินธุรกิจชุมชน
และใชNเป[นแนวทางในการสMงเสริมการทMองเท่ียว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดNทํา
ขNอตกลงความรM วมมือกับจั งห วัด ชัยนาทใน        
การดําเนินการวิจัยเพื่อแกNปaญหาชุมชน พัฒนาสังคม 
สรNางอาชีพ สรNางรายไดN พัฒนาการทMองเท่ียว การวิจัย
คร้ังน้ีจึงศึกษาการพัฒนาการตลาดและการทMองเท่ียว
ของธุรกิจชุมชน สูMวิสาหกิจชุมชน เพื่อสMงเสริม    
การทMองเท่ียวอยMางย่ังยืนในอําเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท เพื่อจะไดNสามารถสรNางอาชีพและรายไดN
อยMางย่ังยืนแกMชุมชน โดยสามารถเช่ือมโยงไปถึง
ระดับกลุMมจังหวัด และระดับประเทศตMอไป 
 

 

วัตถุประสงคIของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพบริบทชุมชน บริบท
การทMองเท่ียว สภาพสินคNาชุมชน วิเคราะหDจุดแข็ง 
จุ ดอM อน  โ อกาส  อุปสรรค  คว ามตN อ งกา ร          
การพัฒนาสMวนประสมทางการตลาดของสินคNาชุมชน 
เพื่ อ ส รN า ง อ ง คD ค ว า ม รูN ดN า น ก า รตล า ด แ ล ะ          
การทMองเท่ียวใหNกับชุมชน ในเขตพื้นท่ี อําเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท 
 2. เพื่อจัดทําคูMมือ เพื่อใชNในการพัฒนา 
การตลาดและการทMองเท่ียวของธุรกิจชุมชน อันจะ
นําไปสูMการยกระดับเป[นวิสาหกิจชุมชนของอําเภอ
หันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งจะชMวยใหNชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดNอยMางย่ังยืนตMอไป                   

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใชNในการวิจัยเชิงปริมาณ 
แบMงเป[น 2 กลุMม ไดNแกM กลุMมท่ี 1 ผูNประกอบการและ
ผูNผลิต 200 ตัวอยMาง กลุMมท่ี2 ผูNบริโภคสินคNาชุมชน
และนักทMองเท่ียว 123 ตัวอยMาง  
 ประชากรท่ีใชNในการวิจัยเชิงคุณภาพ    
ใชNการเลือกแบบเจาะจง ผูNใหNสัมภาษณDเชิงลึก 10 คน 
ผูNรMวมสนทนากลุMม 10 คน ผูNรMวมประชุมฝ{กอบรม
ปฏิบัติการแบบมีสMวนรMวม 20 คน ตัวแปรท่ีใชNใน
การวิจัย ตัวแปรตNน คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายไดNตMอ เดือน ตัวแปรตาม  คือ    
ความคิดเห็นเกี่ยวกบสภาพสินคNา ชุมชนและ   
ความตNองการการพัฒนาสMวนประสมทางการตลาด 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย 
 เคร่ื องมื อการวิ จั ยเชิ งปริมาณ ไดN แกM
แบบสอบถามแบบมาตราสMวนประมาณคMา (Rating 
Scale) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสินคNา
ชุมชนความตNองการการพัฒนาสMวนประสมทาง
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การตลาดของสินคNาชุมชนท่ีมีความเช่ือม่ันท้ังฉบับ
เทMากับ 0.95 เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพไดNแกM
แบบสัมภาษณD 

 การรวบรวมขRอมูล 
การรวบรวมขNอมูลเชิงปริมาณใชNการเก็บ

ขNอมูลจากแบบสอบถามไดNจํานวนท้ีงหมด 323 
ฉบับรNอยละหน่ึงรNอย ขNอมูลเชิงคุณภาพใชN       
การสัมภาษณDแบบเจาะลึก การสนทนากลุMม 
การศึกษาดูงานดNานการตลาด การประชุมอบรม
เชิงปฏิบัติการแบบมีสMวนรMวมโดยใชNคูMมือบริหาร
จัดการการตลาดและการทMองเท่ียว  

การวิเคราะหIขRอมูล 
 การวิ เคราะหDขNอมูลสถิ ติ ท่ี ใชNคือสถิ ติ          
เชิงพรรณนา ไดNแกM คMาความถี่ คMารNอยละ คMาเฉลี่ย 
และสMวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย สามารถเสนอผลการวิจัยไดN
ดังน้ี 

 สรุปผลการวิเคราะหIเชิงปริมาณ 
ขNอมูลจากผูNประกอบการและผูNผลิต 
1. ผูNตอบแบบสอบถามสMวนใหญMเป[นเพศ

หญิง อายุ 50 ป�ขึ้นไป มีอาชีพเกษตรกร ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา มีรายไดNตMอ
เดือน ตํ่ากวMา 10,000บาท  

2. ประเภทของผลิตภัณฑDสินคNาชุมชน 
สMวนใหญM เป[นอาหาร/ขนม จําหนMายในทNองถิ่นหรือ
ในจังหวัดชัยนาท มียอดขายตMอป�ตํ่ากวMา 1 แสน
บาท จําหนMาย ณ สถานท่ีผลิต 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสินคNา
ชุมชน โดยรวมอยูMในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป[น
รายดNานพบวMา สภาพสินคNาชุมชนดNานผลิตภัณฑD
อยูMในระดับมากและเป[นลําดับแรก รองลงมา 

ไดNแกM ดNานสถานท่ีและชMองทางการจัดจําหนMาย	

ดN านราคาและดN านการสM ง เส ริมการตลาด
ตามลําดับ 
 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปaญหา อุปสรรค 
ขNอเสนอแนะ สภาพสินคNาชุมชนสรุปดังน้ี  
 4.1 ปaญหาและอุปสรรค แรงงานขาด
ความรูNและความเขNาใจดNานเทคโนโลยีการผลิตท่ี
ทันสมัย การบริหารจัดการ การตลาด การบัญชี
และการสMงออก ปaญหาราคาวัตถุดิบและการขาด
แคลน ปaญหาการรวมกลุMมสมาชิก สินคNาเกินความ
ตNองการ ราคาไมMคุNมกับการผลิต งานแสดงสินคNา
ของทางราชการไมMตMอเนื่อง ตNนทุนสินคNาไมMอยูMบน
ฐานของความเป[นจริง การลอกเลียนแบบ 
คMาใชNจMายในการจดสิทธิบัตรมีราคาสูงมาก  
 4.2 ขNอเสนอแนะควรมีการสนับสนุน
การพัฒนาของกลุMมชุมชน ในดNานการเพาะปลูก  
การผลิต  การแปรรูปและองคDความรูNตMางๆ ควรมี
มาตรการสMงเสริมสมาชิกภายในกลุMมเพื่อนําไปสูM
ศักยภาพการแขMงขันสรNางอํานาจการตMอรองใน
ตลาด การแบMงหนNาท่ีและความรับผิดชอบอยMาง
ชัดเจน และทําการตรวจสอบความถูกตNองอยMาง
สมํ่าเสมอควรจัดใหNมีการประชุมกลุMม การอบรม
แรงงาน การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณD
ในการทํางาน รัฐควรจัดอบรมความรูNเร่ือง e-
commerce แบบ Business to Business เร่ืองการ
สMงออก 
 ขN อ มูลจ ากประชาชนผูN บ ริ โ ภคแล ะ
นักทMองเท่ียว 
 1. ผูNตอบแบบสอบถามสMวนใหญMเป[น เพศ
หญิง อายุระหวMาง 20-29 ป� อาชีพ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ระดับการศึกษา ปริญญาตรีมีรายไดN
ตMอเดือน ระหวMาง 20,001-30,000 บาท 

2.  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ 
ลําดับแรก คือผลิตภัณฑDเพื่อสุขภาพ รองลงมา คือ
อาหาร ขนม เสื้อผNา ของใชN ของตกแตMงบNานและ
เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑDความงาม ตามลําดับ 
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เหตุผลของการตัดสินใจซื้อลําดับแรกซื้อเป[น
ของขวัญของฝาก รองลงมาเพราะราคาถูก สินคNา
มีคุณภาพสูง บรรจุภัณฑDมีลักษณะเดMนจูงใจผูNซื้อ
และเพราะตNองการชMวยเศรษฐกิจของชุมชน
ตามลําดับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตMอการตัดสินใจซื้อ
ลําดับแรก ตัดสินใจซื้อดNวยตนเอง รองลงมาคือ
อิทธิพลจากกลุMมเพื่อนและไดNรับอิทธิพลจากผูNมี
ช่ือเสียงและการประชาสัมพันธD ตามลําดับ 

3. ความตNองการการพัฒนาสMวนประสม
ทางการตลาด โดยรวมและรายดNานทุกดNานอยูMใน
ร ะ ดั บ ม า ก  เ รี ย ง ลํ า ดั บ ดั ง น้ี  ดN า น ร า ค า             
ดNานผลิตภัณฑD ดNานสถานท่ีและชMองทางการจัด
จําหนMายและดNานการสMงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับขNอเสนอแนะ  
การพัฒนาสMวนประสมทางการตลาดสามารถสรุป
ไดNดังน้ี  ดNานผลิตภัณฑD ผูNประกอบการควรใสMใจ
และรักษามาตรฐานสินคNาใหNคงท่ี ผลิตภัณฑDควรมี        
ความหลากหลาย ควรปรับปรุงบรรยากาศ จัดภูมิทัศนD 
รNานคNาหรือสถานท่ีจัดจําหนMาย ควรเพ่ิมจํานวน
พนักงานขาย โดยเฉพาะในวันหยุดและเทศกาล
ตMางๆ และพนักงานควรมีความรูNในการใหNขNอมูล
ของสินคNาไดN ดNานราคา ผูNประกอบการควรรักษา
นโยบายดNานราคาใหNคงท่ี การแสดงราคาสินคNา 
ตNองติดปyายแสดงใหN ชัดเจน ถูกตNอง สามารถ
มองเห็นไดNงMาย ดNานสถานท่ีและชMองทางการจัด
จําหนMาย ควรจัดแบMงสินคNาใหNเป[นหมวดหมูM      
เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคNา วางผัง
ภายในรNานคNาใหNมีการสัญจรไดNสะดวก มีท่ีจอดรถ
ในท่ีรMมใหNเพียงพอและปลอดภัย ดNานการสMงเสริม
การตลาด ควรโฆษณาผMานสื่อตMางๆ ใหNครอบคลุม
เพื่อใหNสามารถ เขNาถึงลูกคNาไดNอยMางท่ัวถึงควรจัดทํา
ระบบสมาชิก เพื่อมอบสิทธิพิเศษใหNแกMสมาชิก 

สรุปผลการวิเคราะหIเชิงคุณภาพ 
 1. บริบทสภาพแวดลNอมของอําเภอ หันคา 
จังหวัดชัยนาท ต้ังอยูMทางทิศตะวันตกของจังหวัด

แบMงการปกครองออกเป[น 8 ตําบล ประชากรสMวน
ใหญMประกอบอาชีพทํานา ผลผลิตท่ีสําคัญทาง
เศรษฐกิจ ไดNแกM ขNาว มันสําปะหลัง อNอย และสNมโอ 
อาชีพเสริม ทําไรM เลี้ยงสัตวD สถานท่ีทMองเท่ียว
สําคัญไดNแกM วัด โบราณสถาน  
 2. แหลMงทMองเท่ียวในอําเภอหันคาจาก
การสัมภาษณDหนMวยงานหลักท่ีสําคัญเชMนเทศบาล
ตําบลหันคา สํานักงานพัฒนาชุมชน ผูNผลิตสินคNา
ชุมชน รวบรวมขNอมูลจากแหลMงทุติยภูมิ พบวMา
อําเภอหันคามีแหลMงทMองเท่ียวท่ีสําคัญๆ หลาย
แหลMง เชMน วัด โบราณสถานทางประวัติศาสตรD 
สถานท่ีทMองเท่ียวทางธรรมชาติ เหมาะสมกับการท่ี
จะพัฒนาและบูรณาการในการทําการตลาดและ
การทMองเท่ียวของธุรกิจชุมชนไปสูMการเป[นวิสาหกิจ
ชุมชนตMอไป มีการสM งเสริมการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตรDกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนใหNผูNผลิต
ผูNประกอบการ ผลิตภัณฑDชุมชนและทNองถิ่นไดNรับ
การพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมมูลคMาใหNกับ
สินคNา OTOP เป[น การสนับสนุนใหNชุมชนเขNมแข็ง
พ่ึงตนเองไดNอยMางย่ังยืน  
  3. ผลิตภัณฑDชุมชน ในพื้นท่ีอําเภอหันคา 
ชาวบNานไดNนําภูมิปaญญาทNองถิ่นดั้งเดิมสรNางสรรคD
ผลิตภัณฑDทNองถิ่นเพื่อทําเป[นอาชีพเสริมเพื่อสรNาง
รายไดN ใหN เ พ่ิ มขึ้ น เป[ นการ เ พ่ิมคุณภาพชีวิ ต       
ความเป[นอยูMท่ีดีขึ้นและอนุรักษDภูมิปaญญาไมMใหNสิ้นสูญ 
ผลิตภัณฑDทNองถิ่นซึ่งเป[นสินคNาชุมชนเชMน กลุMม
อาชีพบNานพราน (ผลิตภัณฑDกระเชNาเถาวัลยDแดง) 
กลุMมพัฒนาหัตถกรรมหุMนฟางนกเล็ก กลุMมแปรรูป
นมสดบNานดอนกระพ้ี กลุMมแมMบNานเกษตรกรบNาน
เช่ียน กลุMมผลิตภัณฑDกะลามะพรNาวเพื่อสุขภาพ  
 4. ผลการวิเคราะหDขNอมูลจากการสนทนา
กลุMม (Focus Group Discussion) เพื่อวิเคราะหD 
SWOT (จุดแข็ง จุดอMอน โอกาสและอุปสรรค) 
 4.1 จุดแข็ง (Strength) มีความรMวมมือและ
ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน มีภูมิปaญญา
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ทNองถิ่นในการผลิตสืบทอดจากบรรพบุรุษ วัตถุดิบ
ในการผลิตและแปรรูป สามารถหาไดNจากชุมชน 
สามารถพัฒนาเป[นแหลMงทMองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
เชิงสุขภาพและเชิงนิเวศ ชุมชนมีแหลMงทMองเท่ียวท่ี
สวยงาม มีสินคNาชุมชนหลากหลายสามารถนํามา
จําหนMายรMวมกับการทMองเท่ียวไดN มีโครงสรNาง
พื้นฐานท่ีสามารถเอื้ออํานวยความสะดวกใหNแกM     
การทMองเท่ียวไดN  
 4.2 จุดอMอน (Weakness) ชMองทาง             
การจัดจําหนMายยัง ไมMมีหนNารNานเป[นของตนเอง          
ขาดชMองทางการกระจายขMาวสาร สมาชิกขาดความรูN
ทางดNานไอที ขาดการวางแผน ขาดการกําหนด
วิสัยทัศนDในการพัฒนาและการสรNางความเติบโต 
ขาดความรูNดNานการตลาดและการประชาสัมพันธD 
ขาดองคDความรูNท่ีแทNจริงในการทํางานการตลาด 
 4.3 โอกาส (Opportunity) กลุMมผูNบริโภคมี
แนวโนNมสนใจผลิตภัณฑDท่ีผลิตจากวัสดุทNองถิ่นท่ี
แสดงเอกลักษณDทNองถิ่น นโยบายของรัฐท่ีใหN     
การสนับสนุนและเสริมสรNางบรรยากาศการลงทุนใน
ผลิตภัณฑDสินคNาของกลุMมวิสาหกิจชุมชน และ
สMงเสริมกิจกรรมการทMองเท่ียวใหมMๆ ท่ีมีศักยภาพ 
เสNนทางการคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางไดN
หลายเสNนทาง 
 4.4 อุปสรรค (Threats) มีคูMแขMงขัน
ในตลาดเป[นจํานวนมาก สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
วัตถุดิบท่ีตNองใชNเป[นวัสดุหลักและวัสดุท่ีใชNเป[น
สMวนประกอบขึ้นราคา และราคาไมMคงท่ี กลุMมสมาชิก
ไมMมีความรูNเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกมีอาชีพ
หลักอยูMแลNว ผลิตภัณฑDสินคNาชุมชนเป[นงานเสริม 
เสNนทางคมนาคมบางเสNนทางมีสภาพชํารุดขาด
การบูรณะ ไมMมีปyายประชาสัมพันธDตามเสNนทาง 
การสืบสานภูมิปaญญาของผูNผลิตในชุมชนสMวนใหญM
เป[นผูNสูงอายุ การสืบทอดธุรกิจเพื่อสืบสานภูมิ
ปaญญาทNองถิ่นมีจํากัด 

 5 .  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ หD ขN อ มู ล จ า ก          
การสัมภาษณDแบบเจาะลึก 
 5.1 มีการจัดทําโครงการชัยนาท
เศรษฐกิจสรNางสรรคD กNาวสูMสากล ปฏิบัติภารกิจ
ตามความตNองการของชุมชน และคนในชุมชนมี
สMวนรMวมสMงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑD  
 5.2 ธุรกิจชุมชน มักประสบปaญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบ ไมMมีตลาดรองรับท่ีแนMนอน 
แหลMงท่ีตั้งของตลาดจํากัดอยูMในทNองถิ่น เงินทุนและ
สินเช่ือมีจํากัด ขาดหลักทรัพยDค้ําประกันตามวงเงิน
ท่ีสถาบันการเงินกําหนด ระบบบัญชีและการตรวจ
ควบคุมยังไมMไดNมาตรฐาน มีการจัดต้ังกลุMมสะสม
ทุนหลายประเภทขึ้นมาซ้ําซNอนกันในพื้นท่ีเดียวกัน 
สมาชิกกลุMมขาดความรูNความเขNาใจในหลักการ
ดําเนินงานกลุMมสะสมทุนท่ีถูกตNอง คณะกรรมการ
บริหารไมMเขNาใจในบทบาทหนNาท่ีตนเองท่ีถูกตNอง 
ขาดความสามัคคีของสมาชิกและกรรมการ 
นโยบายของรัฐ  ยังไมMเอื้ออํานวย ท้ังในดNานภาษี 
ดNานสินเช่ือ ชMองทางการจัดจําหนMายไมMเพียงพอ 
ควรจัดใหNมีการใหNความรูNดNานการตลาดและการใชN
เทคโนโลยีการผลิต และความสามารถเช่ือมโยงสูM
การทMองเท่ียวใหNไดNอยMางมีประสิทธิภาพและเป[น
รูปธรรม 
 5.3 ปaญหาและอุปสรรคสําคัญของ
ชุมชน ท่ียังไมMประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน
คือปaจจัยดNานผูNนํา และ/หรือภาวะ คุณภาพการนํา
ของผูNนํา ขาดการใหNความสําคัญกับการเตรียม 
ความพรNอมทางสังคมของชุมชนรวมท้ัง ยังมี     
การสื่อสารท่ีไมMถูกตNอง  
 6. ผลการศึกษาดูงานดNานการตลาด  
การขาย การผลิต 
 6.1 การศึกษาดูงานกลุMมวิสาหกิจ
ชุมชนไวนD กลุMมแมMบNานเกษตรกร ศรีชุมแสง ตําบล
ทMาไมNรวก อําเภอทMายาง จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกร
ไดNนําผลผลิตในทNองถิ่นมาแปรรูปเป[นผลิตภัณฑDไวนD 
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วัตถุประสงคDเพื่อตNองการรักษาไวNซึ่งภูมิปaญญา
ทNองถิ่นและตNองการใหNคนไทยนิยมของไทย              
 6.2 การศึกษาดูงานศูนยDเรียนรูNชุมชน
ตNนแบบ กลุMมสตรีดอนขุนหNวย โครงการตามพระ
ราชประสงคDดอนขุนหNวย อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ปaญหาอุปสรรคขาดการรับรองมาตรฐาน
การผลิตจากหนMวยงานของรัฐ ขาดการประชาสัมพันธD 
ถึงสรรพคุณและคุณประโยชนDของสมุนไพร ปaญหา
การเนMาเสียงMายของพืชสมุนไพรขาดความรูNในดNาน
เทคโนโลยีการผลิต ขาดการวิจัยและพัฒนา    
การแปรรูปผลิตภัณฑD ขาดการนําเทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหมMมาปรับใชNในการแปรรูป 
 6.3 การศึกษาดูงานโครงการช่ัง
หัวมัน ตามพระราชดําริ อําเภอทMายาง จังหวัด
เพชรบุ รี  วัตถุประสงคD เพื่ อ เป[นแหลMง เ รียน รูN         
ดNานการเกษตรและเพื่อใหNประชาชนในพื้นท่ีเขNามา
มีสMวนรMวม การดําเนินกิจกรรมประกอบดNวย    
การใชNกังหันลมผลิตไฟฟyาเพื่อเป[นพลังงานทดแทน 
การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ การสาธิต แปลง
ศึกษาและสMงเสริมการผลิตไมNผลและพืช ถือเป[น
ตNนแบบของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สรุปจากการศึกษาดูงานทําใหNทราบวMา
กลุMมวิสาหกิจชุมชนไวนD กลุMมสตรีดอนขุนหNวย        
มีปaญหาดNานการตลาดท่ีคลNายคลึงกันคือความตNองการ
องคDความรูNดNานการตลาด การประชาสัมพันธD           
ก า ร วิ จั ย ก า ร พั ฒ น า แ ป ร รู ป ผ ลิ ต ภั ณ ฑD             
การเสริมสรNางเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมM 
ทางกลุMมแกNปaญหาโดยการนําสมาชิกเขNารMวมการ
อบรมกับหนMวยงานพัฒนาชุมชนและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งอุปทานเหลMาน้ีตNองใชNเวลาใน     
การพัฒนา สMวนการศึกษา ดูงานโครงการช่ังหัวมัน 
ทําใหNไดNทราบและตระหนักถึงการรMวมแรงรMวมใจ
ในการทํางานรMวมกันการพลิกฟ��นผืนดินท่ีแหNงแลNง
ใ หN ก ลั บ ม า อุ ด ม ส ม บู ร ณD ไ ดN ดN ว ย พ ลั ง แ หM ง        
ความรMวมมือกันของสมาชิก 

 6.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ   
มีสMวนรMวม คณะผูNวิจัยนําคูMมือการบริหารจัดการ
กา รตล า ด แล ะ ก า รทM อ ง เ ท่ี ย ว  นํ า เ ส นอ ใ น          
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสMวนรMวม เป[นแนวทาง
ในการพัฒนาการตลาดของสินคNาชุมชนเพื่อนําสูM
การปฏิบัตใินดNานการตลาดท่ีเหมาะสมกับกลุMม 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาพบวMา สภาพสินคNาชุมชน 
โดยรวมอยูMในระดับมาก โดยสภาพสินคNาชุมชน
ดNานผลิตภัณฑDอยูMในระดับมากและเป[นลําดับแรก        
โดยสภาพความพอเพียงของ วัตถุดิบ ท่ี ใชN ใน      
ก า ร ผ ลิ ต เ ป[ น ลํ า ดั บ ท่ี ห น่ึ ง  ร อ ง ล ง ม า คื อ          
ความแนMนอนของราคาวัตถุดิบ ท้ังน้ีเพราะผลิตภัณฑDมี
ความสําคัญและเป[นสMวนประสมทางการตลาด
ลําดับแรก ดังท่ีดร.ฟ�ลิปป� คอตเลอรD (Kotler, 
2000: 394 อNางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตนD และ
คณะ.2551:80) กลMาววMาผลิตภัณฑDของกิจการใดๆ 
เป[นท่ีมาของรายไดNใหNกับกิจการน้ันๆ ธุรกิจ/กิจการ
จะไมMสามารถอยูMรอดไดN ถNาผลิตภัณฑDท่ีขาย/
นํ า เสนอสูM ตลาด เป[ นผลิต ภัณฑD ท่ี ไมM ตรงกับ        
ความตNองการของผูNบริโภค  
 สภาพสินคN า ชุมชนดN านการสM ง เส ริม
การตลาด อยูMในลําดับสุดทNาย ท้ังน้ีอาจเป[นเพราะ
ผูNประกอบการยังขาดความรูNในดNานการสMงเสริม
การตลาดและขาดการสนับสนุนจากภาครัฐใน        
การชMวยสMงเสริมการตลาด จึงไมMสามารถใชNวิธีการ
สMงเสริมการตลาดไดNอยMางถูกตNองเหมาะสม ดังท่ี
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2545) กลMาววMา  
การมีสินคNาดี บริการดี แตMหากลูกคNา ไมMทราบ ไมMรูNจัก 
สินคNา บริการน้ันๆ ก็มีคุณคMานNอย 
 2. พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินคNา
ชุมชนของผูNบริโภคและนักทMองเท่ียว ลําดับแรกคือ
ผลิตภัณฑDเพื่อสุขภาพ ท้ังน้ีเพราะการมีสุขภาพดี
เป[นสุดยอดปรารถนาของมนุษยDทุกคน คนใน
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ปaจจุบันจึงหันมาใสMใจในสุขภาพและความสวย
ความงามกันมากขึ้น สอดคลNองกับขNอมูลของ
ศูนยDวิจัยธนาคารไทยพาณิชยDระบุวMา รNอยละ 31 
ของผูNบริโภคในวัยทํางานใชNสินคNาบํารุงสุขภาพ 
โดยในจํานวนน้ีเป[นชายรNอยละ 44 และหญิง    
รNอยละ 56 ซึ่งสินคNาบํารุงสุขภาพสMวนใหญMท่ีมี  
การใชNกันมาก คือ ผลิตภัณฑDอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
 3. ความตNองการการพัฒนาสMวนประสม
ทางการตลาด โดยรวมอยูM ในระดับมาก โดย   
ความตNองการพัฒนาผลิตภัณฑDเป[นลําดับแรก ท้ังน้ี
เพราะสMวนประสมการตลาดเป[นสิ่งสําคัญตMอการ
กําหนดกลยุทธDตMางๆ ทางดNานการตลาดของธุรกิจ 
ท่ีจะตNองมีการจัดสMวนประสมแตMละอยMางใหNมี  
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลNอมของธุรกิจ ฟ�ลลิป 
โคทเลอรD (Phillip Kotler อNางถึงใน กรรณิการD     
อัฐมาโนลาภ, 2546: 33) กลMาววMา การจัดการ
การตลาดท่ีดีของชุมชน จะตNองอาศัยทฤษฏีการ
จัดการตลาดสมัยใหมMรMวมดNวย เคร่ืองมือทาง
การตลาดซึ่งองคDกรใชNเพื่อใหNบรรลุวัตถุประสงคDใน
ตลาดเปyาหมายท่ีกําหนดไวNเรียกวMาสMวนประสม
การตลาด 
 4. ผลจากการสรุปขNอเสนอแนะจาก
ผูNตอบแบบสอบถามท่ีเป[นผูNประกอบการ/ผูNผลิต 
พบวM า ค วรมี ก า รส นับส นุนก า ร พัฒนา ข อง         
กลุMมชุมชน สMงเสริมใหNมีการพัฒนาเครือขMายของกลุMม 
กําหนดหนNาท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน จัดประชุมกลุMม
อยMางสมํ่าเสมอ รัฐควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัด
ใหNมีการอบรมแรงงาน มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด
และประสบการณD ในการทํางาน จัดอบรมความรูN
เร่ือง e-commerce การสรุปขNอเสนอแนะจากผูNตอบ
แบบสอบถามท่ีเป[นผูNบริโภค/นักทMองเท่ียว พบวMา 
ดNานผลิตภัณฑDผูNประกอบการควรใสMใจและรักษา
มาตรฐานสินคNาใหNคงท่ี หลากหลาย ปรับปรุง      
ภูมิทัศนDรNานคNา เพ่ิมจํานวนพนักงานขาย พนักงานควร
มีความรูNขNอมูลของสินคNา ดNานราคา ควรกําหนด

ราคาใหNคงท่ี ติดปyายแสดงราคาใหNชัดเจน       
ดNานสถานท่ีและชMองทางการจัดจําหนMาย ควร
จัดแบMงสินคNาใหNเป[นหมวดหมูM วางผังรNานคNาใหN
สัญจรไดNสะดวก ท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภัย 
ดNานการสMงเสริมการตลาด มีการโฆษณาผMานสื่อ
ตMางๆ จัดทําระบบสมาชิก  

5. ผลจากการวิเคราะหDขNอมูลเชิงคุณภาพ
พบวMา อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีการรวมกลุMม
สรรคDสรNางผลิตภัณฑD ท่ีไดNรับการถMายทอดภูมิ
ปaญญามาจากบรรพบุรุษ เพ่ิมเป[นรายไดNเสริม
ใหNกับครอบครัว มี วัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอตMอการนํามาแปรรูป
มีแหลMงทMองเท่ียวท่ีนMาสนใจ ทําใหNมีแนวโนNมจํานวน
นักทMองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป[นสิ่งท่ีเอื้ออํานวยตMอ
การเป[นแหลMงในการจําหนMายผลิตภัณฑDชุมชนของ
จังหวัดชัยนาท ดังน้ันจึงตNองมีการบริหารจัดการ
ก า ร ต ล า ด ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑD ชุ ม ช น อ ยM า ง มี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนทางดNานการตลาด
และการเช่ือมโยงสูMการทMองเท่ียว ใหNความสําคัญใน
การเรMงรัดพัฒนาคุณภาพของผูNประกอบการหรือ
ผูNผลิต เพื่อนําองคDความรูNไปพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑDความสามารถในการพัฒนาสMวนประสม
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการ
วิเคราะหD SWOTของสินคNาเพื่อเป[นหลักประกันใน
อันท่ีจะสรNางความม่ันใจใหNกับลูกคNาผูNบริโภคและ
นักทMองเท่ียว เพ่ิมรายไดNและทําใหNคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนเพ่ิมสูงขึ้น สอดคลNองกับศุภฤกษD ธารา
พิทักษDวงศD (2552) ไดNศึกษาเร่ืองการจัดการความรูN
เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบ  
มีสMวนรMวม กลุMมตัดเย็บบNานดอกแดง ตําบลสงMา
บNาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมM พบวMา
กลุMมมีศักยภาพในดNานการผลิตแตMขาดศักยภาพท่ี
จะนําสินคNาไปจําหนMายหากกลุMมไดNรับการสMงเสริม
กระบวนการวางแผนการตลาดท่ีเหมาะสม จะทํา
ใหNผลิตภัณฑDของกลุMมไดNรับการพัฒนาสามารถ
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สรNางมูลคMาเพ่ิมไดNและสามารถทําใหNคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนเพ่ิมสูงขึ้น  
 6 .  จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก ลุM ม ผูN ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑDชุมชน สามารถนํามาวิเคราะหD และ
อภิปรายไดNดังน้ี กลุMมอาชีพบNานพราน(ผลิตภัณฑD
กระเชNาเถาวัลยDแดง) เป[นกลุMมท่ีมีศักยภาพและ
ความเขNมแข็งในการพัฒนาเป[นวิสาหกิจชุมชน
มากกวMาทุกกลุMม มีทิศทางของการพัฒนาท่ีจะกNาว
ไปสูMการเป[นวิสาหกิจชุมชนตNนแบบท่ีย่ังยืนไดNตMอไป 
กลุMมไดNเขNารับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโดย
ใชNคูMมือการบริหารจัดการทางการตลาดจาก
คณะผูNวิจัย ทําใหNกลุMมสามารถประยุกตDใชNหลักการ
บริหารจัดการตลาดของธุรกิจชุมชนจากการวิจัย 
พัฒนาระบบการผลิตและเพ่ิมปริมาณการผลิต 
เพื่ อใหN เ พียงพอตMอความตNองการของตลาด 
สามารถสรNางเว็บไซดDของกลุMมในดNาน การโฆษณา 
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธD แ ล ะ ดN า น ไ อ ที แ น ะ นํ า แ ล ะ
ประชาสัมพันธDสินคNาของกลุMม ทําใหNสมาชิกกลุMมมี
คุณภาพท่ีดีและมีความสุข สMวนกลุMมพัฒนาหัตถกรรม
หุMนฟางนกเล็ก เป[นกลุMมท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
เป[นวิสาหกิจชุมชนไดNเชMนกัน แตMตNองใชNกลยุทธDทาง
การตลาดท่ีเขNมแข็ง เพราะหุMนฟางนกเล็กเป[น
ผลิตภัณฑD ท่ี ไมM ไดN ใชN ในการอุปโภค บริโภค ถNา
เศรษฐกิจตกตํ่าซบเซาอาจทําใหNผูNบริโภคชะลอการซื้อ
กลุMมแปรรูปนมสดบNานดอนกระพ้ี ผลิตภัณฑDเตNาหูN 
นมสดเป[นกลุMมท่ีตNองพัฒนาสMวนประสมดNาน
ผลิตภัณฑDกMอน พัฒนาองคDความรูNดNานการตลาด 
การขายและการพัฒนาสินคNาสูMการเป[นสินคNา      
ท่ีระลึก กลุMมแมMบNานเกษตรกรบNานเช่ียน ไขMเค็ม
พอกดินภูเขาสารพัดดีตNองพัฒนาสMวนประสมชMอง
ทางการจัดจําหนMายโดยขยายใหNมากขึ้นและขยายสาย
ผลิตภัณฑD กลุMมผลิตภัณฑDกะลามะพรNาวเพื่อสุขภาพ 
ตNองพัฒนาองคDความรูNในการบริหารจัดการการตลาด
และแนวทางในการรวมกลุMมขยายสายผลิตภัณฑDใหN
เพ่ิมขึ้น แกNปaญหาการผลิตท่ีไมMสมํ่าเสมอพัฒนา

สMวนประสมดNานการสMงเสริมการตลาดการโฆษณา 
ประชาสัมพันธDเพื่อใหNผูNบริโภคยอมรับในประโยชนD
ของผลิตภัณฑDเพื่อสุขภาพ สอดคลNองกับธงชัย 
สันติวงษD (2550) ท่ีกลMาววMาธุรกิจท่ีจะประสบ
ความสําเร็จไดNน้ันจําเป[นจะตNองกําหนดสMวนประสม
ก า ร ต ล า ด ท่ี เ ห ม า ะ ส ม  เ พ ร า ะ ใ น ปa จ จุ บั น
กระบวนการซื้อสําหรับผูNบริโภค ผูNซื้อจะยึดหลัก
มูลคMาสูงสุด ผูNซื้อจะซื้อผลิตภัณฑDจากธุรกิจท่ีเสนอ
คุณคM า ท่ีมอบใหN ลูกคN า สู ง สุ ด  และ สุปaญญา          
ไชยชาญ (2548) ท่ีกลMาววMาสMวนประสมทางการตลาด
เป[นหัวใจสําคัญของการบริหารการตลาด การดําเนินงาน
ของกิ จการประสบความสําเ ร็จไดN ขึ้ นอยูM กั บ           
การปรับปรุงความเหมาะสมของสMวนประสมทาง
การตลาดเพื่อใหNสามารถตอบสนองความตNองการ
ของตลาดเปyาหมายใหNไดNรับความพึงพอใจสูงสุด  
 

ขRอเสนอแนะการวิจัย    
ขRอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 1. ขNอเสนอแนะใหNผูNประกอบการและ
ผูNผลิตมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑD ท่ีใชN ภูมิ
ปaญญาทNองถิ่นจากบรรพบุรุษ มุMงสูMการพัฒนาตาม
ความตNองการของตลาด มีการบริหารจัดการมา
เป[นฐาน พัฒนาเลือกสรรปรับปรุงใหN เขNากับ      
ยุคสมัยใชNกลยุทธDการตลาดแบบผสมผสาน  
 2 .  ควรมีการสM ง เส ริมการเ รียน รูN ใ น
ครัวเรือนใหNมากขึ้น ปลูกฝaงใหNลูกหลานเห็นคุณคMา
ข อ ง ภู มิ ปa ญ ญ า ทN อ ง ถิ่ น ผM า น กิ จ ก ร ร ม 
สถาบันการศึกษาในทNองถิ่นควรจัดทําหลักสูตรภูมิ
ปaญญาทNองถิ่ น  จัดแหลM ง สําห รับการเ รียน รูN
ถMายทอดภูมิปaญญาท่ีเป�ดกวNางสําหรับทุกคน 
 3 .  ควร นํ าผลิ ต ภัณฑD สิ นคN า ชุ มชน ท่ี
หลากหลายในทNองถิ่นผสมผสานกับวัฒนธรรม
ชุมชนประยุกตDใชNในเชิงธุรกิจทMองเท่ียว 
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 4.  ดํ าเ นินการดN านการพัฒนาแหลM ง
ทMองเท่ียวอยMางจริงจังและเตรียมความพรNอมของ
ชุมชนใน         การกNาวเขNาสูMการเป[นเจNาของบNานท่ี
ดีและสรNางจิตสํานึกในการบริการใหNเกิดกับชุมชน  

ขRอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรศึกษารูปแบบการจัดการความรูN          
ภูมิปaญญาทNองถิ่นในเชิงบูรณาการเพื่อใหNสามารถ 

2. ควรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
และการบริการดNานการทMองเท่ียวเกี่ยวกับสินคNา
ชุมชนท่ีมีความเหมาะสมเพื่อสMงเสริมการทMองเท่ียว
ในอําเภอหันคาและจัดทําตัวช้ีวัดในการบริหาร
จัดการ และการบริการดNานการทMองเท่ียวกับสินคNา
ชุมชนใหNเป[นรูปแบบท่ีมีคุณภาพ  

3. ควรศึกษาแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพ
ดNานการบ ริหารจั ดการทางการตลาดและ       
การทMองเท่ียวของกลุMมอาชีพตMางๆ ในทุกอําเภอ
ของจังหวัดชัยนาท 

4. ควรมีการจัดทําชุดโครงการวิจัย   
(Research Program) ดNวยการเชิญนักวิจัยท่ี
เกี่ยวขNองท้ังภาครัฐและเอกชนมาเป[นทีมวิจัยใน
ลักษณะแบบครบวงจร  
นํารูปแบบการจัดการความรูNไปใชNในกลุMมอาชีพ
ตMางๆ  ในชุมชนอําเภอหันคาอยMางเป[นระบบ เป[น
การถMายทอดความรูN น้ันออกมาสูMคนอื่นๆ ดNวย
วิธีการท่ีเป[นระบบใหNมากท่ีสุด เกิดความรูNและ
ประโยชนDสูงสุดตMอชุมชน 

 

เอกสารอRางอิง 
กรรณิการD อัฐมาโนลาภ. (2546). การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: พิศิษฐDการพิมพD. 

ชูเกียรติ นพเกตุ. (2552).แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย�างย่ังยืนเพื่อการท�องเที่ยวของไทย.

กรุงเทพฯ:โรงพิมพDจุฬาลงกรณDมหาวิทยาลัย. 

ธงชัย สันติวงษD. (2550).พฤติกรรมผูRบรโิภคทางการตลาด. พิมพDคร้ังท่ี 9. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ.(2545). การบริหารการตลาด .กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็กซเปอรDเน็ทจํากัด  

ศิริวรรณ เสรีรัตนD และคณะ. (2551). การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ : บริษัทวิสิทธ์ิพัฒนา จํากัด. 

ศุภฤกษD ธาราพิทักษDวงศD. (2552).การจัดการความรูRเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมี
ส�วนร�วมกลุ�มตัดเย็บบRานดอกแดงตําบลสง�าบRานอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม�. รายงาน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมM. 

สุปaญญา ไชยชาญ.(2548). การบริหารตลาด.กรุงเทพฯ:พีเอ ลิฟวิ่ง. 

 

 


