การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

การพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้ องถิ!นด้ านหัตถกรรมการจักสานไม้ ไผ่
เพือ! สร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชนดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
Development model of Marketing Management and Local Wisdom of bamboo wicker workhandicraft
for building the strength of Dongduey community
AmphoeKongkrailat, Sukhothai province.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ (1) เพือศึกษาบริ บทการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่
ของชุ มชนดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย(2)เพือศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถิ น
ด้านหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่เพือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
ในการศึกษาครังนี ใช้ระเบียบวิจยั เชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
ประชาชนในชุ มชนดงเดือย จํานวน 80 คน ผูน้ าํ และ ผูเ้ กียวข้องจํานวน 5 คน สมาชิ กกลุ่มจักสานไม้ไผ่ 15 คน ผูจ้ ดั จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์จกั สานไม้ไผ่ 5 คน การดําเนิ นการวิจยั เป็ นวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เครื องมือทีใช้ในการศึกษาเป็ น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม นําเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบว่าบริ บทการจัดการตลาดหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ของชุ มชนดงเดือยทีผลิตออกจําหน่ายส่ วนใหญ่
พัฒนามาจากผลิตภัณฑ์แบบเดิม ด้านการกําหนดราคาราคาไม่แน่นอน ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ฝากขายตามร้านค้า และมี
พ่อค้าส่ งมารับถึงที ส่ วนทางด้านการส่ งเสริ มการตลาดคิดจากเปอร์ เซ็นต์ยอดขาย
ด้านแนวทางการพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถิ นด้านหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่เพือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุ มชนดงเดื อย1) ด้านผลิ ตภัณฑ์ ยึดความเป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิน นําเทคนิ คมาใช้เพือเพิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการกําหนดราคา มี 3 รู ปแบบ คือตังราคาบวกเพิมจากต้นทุนตังราคาแยกตามกลุ่มลูกค้า ตังราคาตามความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์เมือเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายสร้างเครื อข่ายการขาย มีตวั แทนการจัด
จําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ สถานทีเพือจัดแสดงและจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์หัตถกรรม การขายตรง การขายทางออนไลน์4) ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดได้แก่การประชาสัมพันธ์ ใช้การเผยแพร่ ในสื อต่างๆทีไม่มีค่าใช่จ่ายและส่ งเสริ มการขายในรู ปแบบต่างๆ
คําสํ าคัญ : ภูมิปัญญา การจัดการการตลาด หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
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Abstract
The objective of this research were (1) to study the context of Marketing Management and Local
Wisdom of bamboo Wicker work handicraft in Dongduey community AmphoeKongkrailat, Sukhothai
province. (2) to study the development model of Marketing Management and Local Wisdom of bamboo
handicraft for building the strength of Dongduey community.
The research methodology combined between qualitative and quantitative. The sampling are to
people in Dongduey community, 5 of Leaders and revenants, 15 members of handicraft group 5 members of
bamboo handicraft sellers. By apply action research participatory. In addition, research also used questionnaire
interview and focus group and presented by descriptive and content Analysis.
The results of this study show the product context of Marketing Management of this community most
of them develop from old product Pricing are uncertainty. The distribution are shops and agents. Promotion
are all percentages of selling.
The development model of Marketing Management and Local wisdom of bamboo wicker work
handicraft in Dongduey community 1) Productivity use local identity to increasing the value 2) Price factor
has 3pattern which are set up the price plus from the cost, set the price based or customer segments, set the
price from the difference of product compared to competitors. 3) the distribution, the creating sales network
and agents, Exhibition of handicraft, direct sale from sellers online store 4) Promotion factors : public relations,
published in media without cost, promotion in various forms.
Keywords : Local Wisdom, Marketing Management, Bamboo Handicraft
บทนํา
นโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลปั จจุบนั ในการแก้ไขปั ญหาความยากจนของประชาชนคือ การส่ งเสริ มให้มี
การใช้ภูมิปัญญาท้องถินทีมีอยูค่ วบคู่ไปกับการทําการเกษตรกรรม หัตถกรรม โดยเป็ นการเสริ มสร้างอาชี พเสริ ม
เพิ มรายได้และสร้ างความเข้มแข็ งของชุ มชนโดยมี การรวมกลุ่ มในการเสริ มรายได้ให้ แก่ สมาชิ กในกลุ่ ม
หัตถกรรมจักสาน โดยการยึดการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิ จ ในภูมิปัญญาของท้องถิน เพือสามารถพึงพาตนเอง
และเน้นการส่ งเสริ มการตลาดชุ มชน ด้วยการผลิ ตและการจัดการทรัพยากรทีมีอยู่ในท้องถิ นให้เป็ นสิ นค้าทีมี
คุณภาพ (ประเวศ วะสี 2542 : 42) ผสมผสานองค์ความรู ้ บนฐานภูมิปัญญาเดิม เพือเกิดเป็ นภูมิปัญญาใหม่ที
เหมาะสมกับยุคและช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิตอยูร่ อดสร้างสรรค์การผลิตทําให้ก่อรายได้ และความเป็ นอยูท่ ีดีขึนแต่
ในด้านการพัฒนาธุ รกิ จให้เกิ ดความเข้มแข็ งมี ข ้อจํากัดหลายด้าน อาทิ เช่ น สิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ย งั ไม่ ได้
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มาตรฐาน การเข้าถึงตลาด รวมถึงเทคนิ คการผลิต ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป็ นต้น จึงต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือง
ในสังคมเกษตรกรรมส่ วนใหญ่สามารถผลิตปั จจัยในการดํารงชี วิตได้เอง ไม่วา่ จะเป็ นเครื องมือเครื องใช้
ต่าง ๆ งานจักสานหรื อเครื องจักสานเป็ นงานหัตถกรรมและศิลปกรรมพืนบ้านทีมนุ ษย์สร้างขึนเพือประโยชน์ใช้
สอยในด้านต่าง ๆ และมีความเกี ยวเนื องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็ นเวลานานนับพันปี โดยเฉพาะอย่างยิงวิถี
ชี วิตของชาวชนบทการสร้ างเครื องมือเครื องใช้ในชี วิตประจําวันซึ งทําได้ไม่ยาก และมักใช้วตั ถุ ดิบทีหาได้ใน
ท้องถินมาจักสานเป็ นภาชนะด้วยวิธีการสอดขัด และสานกันของวัสดุทีเป็ นเส้นเป็ นริ วเป็ นหลักโดยสร้างรู ปทรง
ของสิ งประดิ ษฐ์ขึนตามความประสงค์ของการใช้สอย งานจักสานของมนุ ษย์โดยทัวไป โดยเฉพาะอย่างยิงใน
ประเทศไทยจะขึ นอยู่ ก ับเงื อนไขความต้องการด้านประโยชน์ ใช้ ส อยตามสภาพภู มิ ศาสตร์ ประสานกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื อ ศาสนา และวัสดุในท้องถินนัน ๆ เป็ นสําคัญวัสดุทีใช้ในการทําเครื องจักสาน
เป็ นวัสดุทีได้จากธรรมชาติซึงมีอยูห่ ลายชนิ ด หนึ งในวัสดุหลายชนิ ดทีนิ ยมนํามาใช้ในการผลิตเครื องจักสานคือ
ไม้ไผ่ งานจักสานไม้ไผ่สามารถทําได้ดีและเหมาะสม ประกอบกับวัสดุทีหาได้ง่ายในแต่ละท้องถิน วิธีการทําที
ไม่ซบั ซ้อน เกษตรกรผูท้ าํ นาทําสวน ทําไร่ เป็ นหลัก ช่างพืนบ้านได้คิดทําเครื องจักสานขึนมาเพือเป็ นอุปกรณ์ใน
การดําเนิ นชี วิตเช่น สานกระบุง ตะกร้ า สานหมวกไว้ใส่ กนั แดดกันฝนสานเครื องดักสัตว์ไว้ดกั จับสัตว์ เป็ นต้น
และเครื องจักสานไม้ไผ่นอกจากจะใช้กนั ในครัวเรื อนแล้ว ยังเป็ นสิ นค้าทีทําให้เกิดรายได้ของชาวบ้านในชนบท
และเป็ นการสื บทอดงานหัตถกรรมพืนบ้านของแต่ละท้องถิน
ต่ อมาวิ ถี ชี วิ ตความเป็ นอยู่ของคนในสั งคมเปลี ยนไป ความจําเป็ นของการใช้เครื องจักสานไม้ไผ่
โดยตรงในชี วิตประจําวันลดน้อยลง เครื องจักสานไม้ไผ่จึงถูกปรับเปลียนบทบาทไปตามสภาพการเปลียนแปลง
ของสังคมไทย มีการพัฒนารู ปแบบ รู ปทรง ขนาด ต่างไปจากเดิมให้เหมาะกับการใช้สอยตามสภาพวิถีชีวิตของ
สังคมปั จจุ บนั มากขึน ประกอบกับอุ ตสาหกรรมพลาสติ กได้ถอดแบบเครื องจักรจากพืชเป็ นเครื องพลาสติ ก
ภาชนะพลาสติ กมี สีสันสวยงามทนแดด ทนฝน ราคาถู ก คนนิ ยมใช้ ทําให้ความต้องการผลิ ตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ลดลง ยังขาดการสนับสนุ นจากรัฐอย่างจริ งจังเนื องจากการเปลี ยนแปลงไปเป็ นชุ มชนเมือง ทําให้วิถีชีวิตต้อง
แข่งขันกัน เครื องจักสานจึงลดความสําคัญลงจากสภาพปั ญหาทีพบ แต่ยงั มีการจักสานอยูใ่ นชุ มชนหมู่บา้ น จน
ผลิตภัณฑ์บางประเภทได้รับการคัดสรรเป็ นสิ นค้าหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์(OTOP) และได้รับรางวัลจากศูนย์
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมภาค มีการจัดตังกลุ่มผูผ้ ลิตและจําหน่ายสิ นค้าเครื องจักสานไม้ไผ่ขึน
ในส่ วนพืนทีของอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย ได้มีการคัดเลือก การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุมชนโดย
แบ่ง กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ออกเป็ น 6 ประเภท ได้แก่ 1)อาหาร 2) เครื องดืม 3) ผ้าและเครื องแต่งกาย 4) ของใช้และ
หัตถกรรมพืนบ้าน 5) ศิลปะประดิษฐ์และของทีระลึก 6) สมุนไพร ไม่ใช่อาหาร (คณะอนุ กรรมการหนึ งตําบล
หนึ งผลิ ตภัณฑ์ อําเภอกงไกรลาศ, 2543 : 1-2) สําหรับชุ มชนดงเดือย ซึ งเป็ น 1 ใน 11 ตําบลของอําเภอกงไกร
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ลาศ เป็ นชุ มชนตังอยู่ริมแม่นายม
ํ พืนทีราบลุ่ม มีนาท่
ํ วมขังในฤดูฝนทุกปี ประกอบอาชี พทางด้านเกษตรกรรม
แต่สภาพทัวไปมีกอไผ่ขึนทัวไปในตําบลเป็ นจํานวนมาก ราษฎรตําบลดงเดื อยจึงได้นาํ ไม่ไผ่มาจักสานใช้ใน
การเกษตรกรรม เช่ น จักสานเป็ นตะกร้ า กระบุง ได้มีการรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชี พเสริ ม อย่างจริ งจัง
โดยมี สมาชิ กเข้าร่ วมเริ มแรก 50 คน เป็ นการนําไม้ไผ่มาจักสาน ส่ วนใหญ่เป็ นการผลิ ตทีสามารถนํามาใช้ใน
อาชี พเกษตรกรรมและนํามาใช้เอง มีการจําหน่ายบางส่ วน เนื องจากชุ มชนยังขาดองค์ความรู ้ทางการตลาดทังใน
ด้านทักษะการพัฒนารู ปแบบ เทคนิ คการผลิตทีได้มาตรฐาน ตลอดจนถึ งช่องทางการจัดจําหน่ายในผลิ ตภัณฑ์ที
ผลิ ตได้ โดยเฉพาะสมาชิ กกลุ่ มยังขาดความรู ้ ความเข้าใจในเรื องการจักการตลาดอย่างมาก ด้วยองค์ความรู ้ ที
ชาวบ้านตําบลบ้านดงเดือย หมู่ 2 ซึ งยังมีคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสานเกือบทุกครัวเรื อน ทังทีมีการจัก
สานไม้ไผ่ไว้ในชี วิตประจําวันและจําหน่ าย โดยส่ วนใหญ่มีพ่อค้ามารั บไปจําหน่ ายทําให้ราคาขึนอยู่กบั ผูจ้ ดั
จําหน่าย ผูว้ ิจยั เห็นว่าแนวทางหนึ งทีสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชนดังกล่าวได้ โดยการให้ชาวบ้านหัน
มาพึงตนเองด้วยการใช้ภูมิปัญญาพืนบ้านงานจักสานไม้ไผ่เป็ นฐานในการพัฒนาการจักสานไม้ไผ่ให้มีคุณภาพ
และมูลค่าเพิมมากขึน อีกทังกลุ่มสมาชิกได้รวมตัวกันตังเป็ นกลุ่มสมาชิ กจักสานไม้ไผ่ มีจาํ นวนสมาชิ กเข้าร่ วม
30 คน มีความมุ่งมันและตังใจจริ งทีจะพัฒนากิจกรรมของกลุ่มและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์จกั สานของชุ มชนให้เกิ ด
ความเข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มสมาชิ กจักสานก็ยงั ประสบกับปั ญหาในการจัดจําหน่าย เนื องจากสิ นค้าไม่ได้
มาตรฐาน ไม่ตรงกับความต้องการและขายไม่ได้ ดังนันคณะผูว้ ิจยั มีความตระหนักว่ากลุ่มอาชี พจักสานไม้ไผ่ใน
ชุ มชนมี ส่วนในการฟื นฟูเศรษฐกิ จชุ มชน โดยการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์หัตถกรรมพืนบ้านงานจักสานไม้ไผ่ อาจ
รวมกลุ่ มสมาชิ กจักสานไม้ไผ่ของชุ มชน แก้ไขปั ญหา ซึ งสามารถพัฒนาให้เป็ นการพัฒนาแบบยังยืน อัน
นําไปสู่ การเป็ นชุมชนทีเข้มแข็งได้ และเป็ นการสร้างเสริ มรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิน
ดังนันผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถินทางหัตถกรรมจัก
สานเพือสร้ างความเข้มแข็งชุ มชนดงเดื อย หมู่ 2 อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย เป็ นชุ มชนนําร่ องเป็ นการ
พัฒนาความรู ้ ให้กบั กลุ่มอาชี พจักสานไม้ไผ่ โดยการกําหนดแนวทางการพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดจักสาน
ไม้ไผ่ ให้ สอดคล้องกับความต้องการของค่ านิ ย มบนพื นฐานภู มิ ปั ญญาและทรั พยากรท้องถิ นและการ
เปลียนแปลงอันก่อให้เกิดรายได้และวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้มีความสุ ขมากยิงขึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาบริ บทและปั ญหาการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่ของชุ มชน
ดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
2. เพือศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถิ นด้านหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่
เพือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
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การทบทวนวรรณกรรม
ลักษณะงานหัตถกรรมพืนบ้านสร้างขึนเพือใช้สอยในชี วิตประจําวัน งานหัตถกรรมพืนบ้านโดยทัวไป
มักสร้ างขึ นเพื อประโยชน์ใช้สอยในชี วิตประจําวันของผูค้ นแต่ละท้องถิ นเป็ นหลัก รู ปแบบเรี ยบง่ าย งาน
หัตถกรรมพืนบ้านเกิดจากการเลือกใช้วสั ดุทีมีอยูเ่ ฉพาะถิน สร้างขึนด้วยมือ เป็ นผลผลิตทีผูใ้ ช้และผูส้ ร้างเป็ น
ผูเ้ ดียวกัน เป็ นการสร้ างงานทีไม่ได้คาํ นึ งถึงเวลาในการสร้ างโดยมักใช้เวลาว่างหลังจากการงานประจําคือการ
กสิ กรรม ซึ งทําได้ในบางช่ วงเวลาของฤดู กาล โดยไม่จาํ เป็ นต้องเฝ้ าดู อยู่ตลอดทัง เป็ นงานที สะท้อนวิถีการ
ดําเนินชีวติ ( วิบูลย์ ลีสุ วรรณ, 2553 : 8)
แนวคิดและทฤษฏี เกี ยวกับการจัดการตลาด (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541 : 35) คํานึ งถึ งส่ วนประสมทาง
การตลาด(4P’s)ประกอบด้วย 1) ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง สิ งที เสนอขายเพือสนองความต้องการของลู กค้าให้พึง
พอใจ ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งมี อรรถประโยชน์ มีคุณค่า ในสายตาของลูกค้า การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ตอ้ ง
คํานึงถึงปั จจัย ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ เพือตอบสนองความต้องการของลู กค้า 2) ราคา หมายถึ ง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ลู กค้า
ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่า ผลิตภัณฑ์กบั ราคา 3) การจัดจําหน่ าย หมายถึ ง ช่ องทางการจําหน่ าย
หมายถึง เส้นทางทีผลิตภัณฑ์ ถูกเปลียนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วยผูผ้ ลิ ต
คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุ ตสาหกรรม 4) การส่ งเสริ มการตลาด ประกอบด้วยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ภัสสรา ชมแก้ว (2546) ได้ศึกษาอาชี พจักสานไม้ไผ่และการสร้ างเครื อข่ายการค้า ตําบลบ้านใหม่
อําเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ได้พฒั นาลวดลายให้มีความสวยงาม มีความประณี ตและ
ความละเอียดขึน ด้วยการสานเป็ นลายตัวหนังสื อและรู ป 12 ราศี ซึ งกลายเป็ นเอกลักษณ์ของตําบลบ้านใหม่ใน
ปั จจุบนั กระบวนการผลิ ตเครื องจักสานไม้ไผ่ วัสดุ ทีนํามาใช้ในการจักสาน ได้แก่ ไม้ไผ่สีสุก สี ยอ้ ม เกลื อ
สารส้ม และริ บบินทอง กระบวนการทีสําคัญ ได้แก่ การคัดเลือกไม้ไผ่ การจักตอก การย้อมสี ตอก การสาน
การตัดแบบ การขลิบของและการทานํามัน
สุ ชาติ อนวัช (2547) ได้ศึกษารู ปแบบการพัฒนาการตลาดผลิ ตภัณฑ์เครื องจักสาน: กรณี ศึกษาบ้าน
หนองแจง ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมื อง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการพัฒนาการ
ตลาดผลิ ตภัณฑ์ จ ักสาน ประกอบด้วย 1) บริ หารโครงสร้ างพื นฐาน 2) การฝึ กอบรมและศึ กษาดู งาน 3)
ประชาสัมพันธ์สินค้า 4) กําหนดบุคคลและสถานทีจัดจําหน่าย และ 5) ติดตามและประเมินผล
ทรงฤทธิy พรหมชิ ณวงศ์ (2550) ได้ศึกษา การผลิ ตและการตลาดหัตถกรรมพืนบ้านภายใต้ โครงการ
หนึ งตําบลหนึ งผลิ ตภัณฑ์ :กรณี ศึกษาเครื องจักสานมวยบ้านหนองขาม ตําบลหนองขาม อําเภออาจสามารถ
จังหวัดร้ อยเอ็ด ผลการวิจยั การขายในปั จจุบนั จะมีอยู่ 4 ลักษณะ คือ 1) ผลิ ตเองขายเอง ได้ราคาดี แต่ช้าและ
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ลําบาก 2) ขายให้พ่อค้าคนกลางทีนํารถเข้าไปซื อถึงหมู่บา้ น แบบนี พ่อค้าเป็ นคนกําหนดราคาเองจึงไม่ได้ราคา
ตามทีตังไว้ 3) ผลิ ตแล้วส่ งขายให้แก่ร้านค้ากลุ่มผูข้ าย ได้ราคาตามทีตกลงกันไว้ 4) ขายโดยส่ วนราชการจัด
ตลาดนัด ส่ วนด้านปั ญหาพบว่าปั ญหา ปั ญหาการตลาดมีผคู ้ นสานมวยจํานวนมาก มักขายตัดราคากันเอง
ศักดิy ชาย สิ กขา และคณะ (2558) ได้ทาํ การศึ กษาการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่อีสาน ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยทางการตลาดที มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับส่ วน
ประสมทางการตลาด หรื อ 4P’s คือ Product Price Place และ Promotion
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถินด้านหัตถกรรมการจักสาน เพือ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย ดังนี
ขอบเขตงานวิจัย
เป็ นงานวิจยั แบบผสมผสานทังเชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณเน้นกระบวนการเชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วน
ร่ วมโดยมุ่งเน้นการพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดในด้านส่ วนประสมทางการตลาดของหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
ของชุมชนดงเดือยโดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 105 คน ได้แก่
1.ผูม้ ีส่วนในเชิ งนโยบาย โดยคัดเลือกแบบเจาะจงโดยกําหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 5 คน
ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ชุมชน พัฒนากรตําบล เกษตรตําบล
2. ผูม้ ี ส่ วนเกี ยวข้องในการบริ หารงาน โดยวิธี คดั เลื อกแบบเจาะจง จํานวน 15 คนได้แก่ ตัวแทน
สมาชิกกลุ่มจักสานไม้ไผ่
3. ผูม้ ีส่วนเกี ยวข้องในการดําเนิ นงาน ประกอบด้วยผูจ้ ดั จําหน่ าย โดยใช้วิธีเจาะจง จํานวน 5 รายและ
ลูกค้าหรื อประชาชนชุมชนดงเดือยใช้วธิ ี การสุ่ มแบบสะดวก จํานวน 80 คน
เครื!องมือในทีใ! ช้ ในการการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์จาํ นวน 3 ชุดได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ชุดที 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง จากกลุ่ม
ผูม้ ีส่วนในเชิ งนโยบาย ในประเด็นการส่ งเสริ มและการพัฒนาในภาพรวม 2) แบบสัมภาษณ์ชุดที 2 เป็ นแบบ
สัมภาษณ์กึงโครงสร้าง จากกลุ่มผูม้ ีส่วนเกียวข้องในการบริ หารงาน ในประเด็นบริ บทและปั ญหาของชุ มชนด้าน
ภู มิ ปั ญญาท้องถิ นและด้านการจัดการตลาดหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่ และรู ปแบบส่ วนประสมทางด้าน
การตลาดของหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ 3) ผูม้ ี ส่วนเกี ยวข้องในการดําเนิ นงาน แบบสัมภาษณ์ ชุดที 3 เป็ นแบบ
สัมภาษณ์กึงโครงสร้าง สําหรับผูจ้ ดั จําหน่ายในประเด็นส่ วนประสมทางด้านการตลาดของหัตถกรรมจักสานไม้
ไผ่และปั ญหาและอุปสรรค
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2. แบบสอบถาม สําหรั บลู กค้าหรื อประชาชนดงเดื อย ในประเด็ นความต้องการในการพัฒนาการ
จัดการตลาดในด้านส่ วนประสมทางการตลาด(4p’s) ใช้การการประเมิ นชนิ ดประมาณค่า (Rating Scale)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ
5 หมายถึง ต้องการมากทีสุ ด
4 หมายถึง ต้องการมาก
3 หมายถึง ต้องการปานกลาง
2 หมายถึง ต้องการน้อย
1 หมายถึง ต้องการน้อยทีสุ ด
ค่าความเชื อมันของแบบสอบถามโดยใช้การหาค่ าสั มประสิ ทธ์ อลั ฟาเท่ ากับ 0.826 เกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลียในแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด,2547 : 72-73)
ค่าเฉลีย 4.51 – 5.00 หมายถึงความต้องการระดับมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.51 – 4.50 ความต้องการในระดับมาก
ค่าเฉลีย 2.51 – 3.50 ความต้องการระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51 – 2.50 ความต้องการระดับน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.50 ความต้องการระดับน้อยทีสุ ด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ศึกษาบริ บทและปั ญหาของชุ มชนด้านภูมิปัญญาท้องถินและด้านการจัดการตลาด
หัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่ ในการดําเนิ นการและแนวทางการพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดหัตถกรรมจักสาน
ไม้ไผ่ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย แลกเปลี ยนความคิดเห็ น การติดตามโดยการประชุ มกลุ่มย่อย
จํานวน 3 ครัง
2. ข้อมูลเชิ งปริ มาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลในความต้องการพัฒนารู ปแบบการ
จัดการตลาดหัตถกรรมจักสานไม่ไผ่ของชุมชน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยวิเคราะห์เชิ งเนือหา
(Content Analysis) และข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้วยคอมพิวเตอร์ และ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
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สรุ ปผลการวิจัย
1. บริ บทและปั ญหาการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาด้ านหัตถกรรมการจักสานไม้ ไผ่ ของชุ มชนดงเดือย
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละการดําเนิ นชี วิตของคนในตําบลเดือยพบว่า ส่ วนใหญ่ร้อยละ 60 ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมส่ วนทีเหลื อประกอบอาชี พรับจ้างค้าขายและทําสิ นค้าทีระลึกจากไม้ไผ่โดยการทําหัตถกรรมเครื อง
จักสานไม้ไผ่ของตําบลดงเดื อยเพือความอยู่รอด พืนที ทัวไปของตําบลดงเดื อย มี กอไผ่ขึนอยู่หนาแน่ นเป็ น
จํานวนมากจึงมีการนําไม้ไผ่มาสานเป็ นอุปกรณ์เครื องใช้ต่างๆ เช่นกระด้ง ตะแกรง ลอง ตะฆ้อง กระบุง พัด สุ่ ม
แต่ เดิ มก็ ท าํ ไว้ใช้ในครั วเรื อน เมื อทํามากขึ นก็ นํามาขายที เป็ นที นิ ยมและรู ้ จกั กันแพร่ หลาย คื อกระด้ง และ
ตะแกรง ปั จจุบนั ได้จกั สานเพือขายส่ งพ่อค้าคนกลางต่างจังหวัดมารับไปขายต่อ ซึ งต่างคนต่างสานแย่งกันขายทํา
ให้ราคาถูก ราคาขึนอยู่กบั พ่อค้าคนกลาง แต่ด้วยรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์จกั สานที เป็ นไปในรู ปแบบดังเดิ มซึ ง
สามารถหาได้ทวไป
ั ทําให้ไม่เป็ นทีต้องการของตลาดจึงไม่สามารถสร้ างรายได้แก่ชุมชนได้มากพอทีจะยึดเป็ น
อาชีพหลักส่ งผลให้กลุ่มสมาชิกลดลง
2. รู ปแบบผลิตภัณฑ์ จักสานไม้ ไผ่ ของชุ มชนทีผ! ลิตออกจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานไม้
ไผ่ของชุมชนดงเดือย ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นแบบเดิมและทียังคงมีการผลิตอยูใ่ นปั จจุบนั เพือการจําหน่าย ได้แก่ 1)
เครื องจักสานทีใช้เป็ นภาชนะใช้สอยต่างๆเช่นกระด้ง กระบุง เป็ นต้น2)เครื องจักสานทีใช้เพือการชังตวงวัดเช่ น
กระเชอกระชุ 3)เครื องจักสานที ใช้สําหรั บดักจับสั ตว์นาเช่
ํ นไซสุ่ มตะแกรงด้านการกําหนดราคาขึ นอยู่ก ับ
ประธานกลุ่มจักสานไม้ไผ่ส่วนใหญ่เป็ นราคาไม่แน่นอนขึนอยูส่ ถานการทางตลาดและการต่อรองของผูซ้ ื อ ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ ายเป็ นการฝากขายและพ่อค้าส่ งมาซื อเองถึงชุ มชนสําหรับการส่ งเสริ มการตลาดไม่ค่อยให้
ความสําคัญมากนักส่ วนใหญ่เป็ นการลดราคาตามสภาพของผลิตภัณฑ์
3. ผลการสํ ารวจความคิ ดเห็ นของประชาชนในชุ มชนดงเดื อยเกี ยวกับความต้องการในการพัฒนา
หัตถกรรมจักสานไม่ ไผ่เพื อสร้ างความเข้มแข็ งของชุ มชนซึ งใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนาการจัดการตลาด
หัตถกรรมไม้ไผ่ ดังตาราง
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X

S.D.

ระดับ

1. ด้านผลิตภัณฑ์

4.15

.704

มาก

2. ด้านการกําหนดราคา

3.42

.827

ปานกลาง

3. ด้านการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

3.98

.852

มาก

3.48

.986

ปานกลาง

5. ด้านกระบวนการผลิต

3.95

.742

มาก

6. ด้านศักยภาพของกลุ่มสมาชิกจักสานไม้ไผ่

4.12

.787

มาก

3.85

.787

มาก

ปัจจัยด้ านความต้ องการในการพัฒนา

รวมเฉลีย

จากตารางความต้องการพัฒนาหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ของชุ มชนดงเดื อยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(
X =3.85) เมือพิจาณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลําดับความต้องการพัฒนาด้านการจัดการตลาดหัตถกรรมจักสานไม้
ไผ่ของชุ มชนดงเดื อยมากทีสุ ดคือ ด้านการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ รองลงมาด้านศักยภาพของกลุ่มสมาชิ กจักสานไม้
ไผ่ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการผลิต ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านการกําหนดราคา ตามลําดับ
จากการสังเคราะห์ยงั ต้องมีการพัฒนาในหลายด้านเพือให้ผลิ ตภัณฑ์จกั สานไม้ไผ่มีมาตรฐานและเพิม
อรรถประโยชน์ใช้สอยมายิงขึนโดยเฉพาะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทีมักจะพบปั ญหาด้านเชือราเมือใช้ไประยะ
หนึ งและคุ ณภาพไม่สมําเสมอ มีรูปแบบและความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ก็มีให้เลื อกน้อยไม่ตรงกับความ
ต้องการ ต้องมีการพัฒนาฝี มือการจักสานให้ประณี ตและมีลวดลายจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึน
4. การพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้ องถิ!นด้ านหัตถกรรมการจักสานไม้ ไผ่ เพื!อสร้ าง
ความเข้ มแข็งของชุ มชนดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
ผูว้ ิจยั ร่ วมกับชุ มชนในการประชุ มกลุ่มย่อยในการวิเคราะห์คน้ หารู ปแบบการพัฒนาพัฒนาการจัดการ
ตลาดของหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ทีเหมาะกับศักยภาพของกลุ่มสมาชิกและข้อจํากัดของชุมชน ดังนี
1) ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นรู ปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์จกั สานไม้ไผ่ชองชุ มชนดงเดือยควรเป็ นรู ปแบบเน้น
ประโยชน์ใช้สอยที สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุ มชน มี ความสะดวกในการใช้ วัสดุ หาง่ าย ต้นทุ นอยู่ในระดับ
ชาวบ้านดําเนินการได้ ไม่กระทบต่อสิ งแวดล้อม ส่ วนประเภททีเป็ นของฝากหรื อของทีระลึกทางวัฒนธรรมของ
ชุ มชนเช่ นการทําเป็ นตะกร้าใบจิ•วหรื อไซอันเล็กการพัฒนาโดยยึดเอาวัสดุ ทีนํามาใช้ในการผลิตงานจักสานคือ
ไม้ไผ่ตอ้ งเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยูเ่ ป็ นภายในท้องถิ นชุ มชนหมู่บา้ นนันเพือเป็ นการลดต้นทุนในการผลิ ต
และสามารถพึงตนเองได้โดยมีแนวทางในการพัฒนาโดยคํานึงถึง
ความเป็ นเอกลั ก ษณ์ ของท้ อ งถิ น
ประโยชน์ใช้สอย .ความชํานาญ ลวดลายและเทคนิ คง่าย หรื อนําวัสดุอืนมาประกอบ2)ด้านการกําหนดราคาได้
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กําหนดราคา 3 รู ปแบบ ได้แก่ การตังราคาเพิมจากต้นทุนบวกกําไรเพิมใน การตังราคาแยกตามกลุ่มลูกค้าแบบ
ให้ส่วนลด และการตังราคาตามราคาตามเหมาะสําหรับประเภทสิ นค้า3) ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย โดยการ
สร้ างเครื อข่ายขาย มีร้านค้าหรื อซุ ้ม วิธีการขายตรง จําหน่ างตามเทศกาล/ตลาดนัดขายออนไลน์4) ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดภายใต้ขอ้ จํากัดทรัพยากรของชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ ของแถม ส่ วนลด
กลุ่มสมาชิ กจักสานไม้ไผ่มีปัญหา คือไม่มีความรู ้ ในด้านการจัดการส่ วนประสมทางการตลาด ดังนัน
ผูว้ ิจยั และกลุ่มสมาชิ กจักสานไม้ไผ่ร่วมกันในการจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การในการให้ความรู ้ ทักษะด้านพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ด้านการกําหนดราคา ด้านการหาช่องทางทีเหมาะสม และด้านการส่ งเสริ มการตลาด และในการจัดไป
ศึกษาดูงานแลกเปลียนเพือเพิมความคิดสร้างสรรค์ให้กบั กลุ่มสมาชิ กจักสานไม้ไผ่ในชุ มชนอืนๆเพือเป็ นแนวใน
การพัฒนาของชุมชนต่อไป
ไม่ พบส่วนของรูปทีมี ID ความสัมพันธ์ rId11 ในแฟ้ มนี!

ไม่ พบส่วนของรูปทีมี ID ความสัมพันธ์ rId14 ในแฟ้ มนี!

ไม่ พบส่วนของรูปทีมี ID ความสัมพันธ์ rId12 ในแฟ้ มนี!

ไม่ พบส่วนของรูปทีมี ID ความสัมพันธ์ rId13 ในแฟ้ มนี!

ไม่ พบส่วนของรูปทีมี ID ความสัมพันธ์ rId16 ในแฟ้ มนี!

ไม่ พบส่วนของรูปทีมี ID ความสัมพันธ์ rId15 ในแฟ้ มนี!

อภิปรายผล
1. บริ บทและปั ญหาการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่ของชุ มชนดงเดื อย
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
การจัดการตลาดผลิตภัณฑ์จกั สานไม้ไผ่ของชุมชนทีผลิตออกจําหน่ายส่ วนใหญ่พฒั นามาจากผลิตภัณฑ์
แบบเดิมแบ่งเป็ น 1) เครื องจักสานทีใช้เป็ นภาชนะใช้สอยต่างๆ2)เครื องจักสานทีใช้เพือการชังตวงวัด3)เครื องจัก
สานทีใช้สาํ หรับดักจับสัตว์นาํ แต่เนื องจากการพัฒนาไม่ต่อเนื องทําให้หตั ถกรรมจักสานไม้ไผ่ของชุ มชนมีนอ้ ย
และไม่ได้มาตรฐานทําให้สมาชิ กกลุ่มจักสานไม้ไผ่ของชุ มชนลดลงไปประกอบอาชี พอืนสอดคล้องกับงานวิจยั
ของภาวิณีพุทธศรี (2553)เรื อง แนวทางการจัดการธุ รกิ จชุ มชนท้องถิ นหนึ งตําบลหนึ งผลิ ตภัณฑ์ ของตําบลดง
เดือย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย จากการศึกษา พบว่า กลุ่มจักสานไม้ไผ่ได้รับการสื บทอดความรู ้ มาจาก
พ่อแม่การสานไม้ไผ่จะสานตามแบบทีพ่อค้าคนกลางต้องการส่ วนใหญ่เป็ นแบบดังเดิ มทีมีจาํ หน่ายทัวไป เป็ น
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ประเภทใช้สอยในชี วิตประจําวันและในด้านเกษตรกรรมแหล่งทุนของกลุ่มส่ วนใหญ่ได้มาจากพ่อค้าคนกลาง
และเงินกองทุนหมู่บา้ น เพือเป็ นการเพิมคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์และสร้ างความเข็มแข็งให้ชุมชนควรต้องสนับสนุ น
การพัฒนาอย่างต่อเนื องศึ กษาดู งาน อบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ การแลกเปลี ยนทักษะของกลุ่ มจักสานไม้ไผ่ทีอื น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมพร จันทร์ โอภาส. (2550) เรื อง การพัฒนากลุ่มจักสานตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพี ยง ตําบลหนองแก๋ วอําเภอหางดง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าแนวทางการพัฒนากลุ่ มจักสานโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนควรมีการศึกษาดูงานตามกลุ่มอาชีพ การอบรมให้ความรู ้ การแลกเปลียนเรี ยนรู ้
2. การพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถิ นด้านหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่เพือสร้ าง
ความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
หัตถกรรมผลิตภัณฑ์จกั สานไม้ไผ่ของชุ มชนดงเดือยเป็ นการผลิตเพือเสริ มสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัว
เน้นประโยชน์ใช้สอยทีสอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุ มชน มีความสะดวกในการใช้ วัสดุหาง่าย ต้นทุนอยูใ่ นระดับ
ชาวบ้านดําเนิ นการได้ ไม่กระทบต่อสิ งแวดล้อมและประเภทของทีระลึ กเน้นทางวัฒนธรรมชุ มชนการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการตลาด1)ด้ านผลิตภัณฑ์ โดยยึดความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิน พัฒนาผลิตภัณฑ์จกั สานไม้ไผ่
แบบเดิ มให้มี โดยการนําลวดลายนําเทคนิ คการย้อมสี มาใช้ และนําวัสดุ ประกอบอื นเป็ นการเพิมมู ลค่าของ
ผลิ ตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของภัสสรา ชมแก้ว.(2546) เรื อง อาชี พจักสานไม้ไผ่และการสร้างเครื อข่าย
การค้า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอแพรก จังหวัดนครศรี อยุธยา พบว่า คนในชุ มชนมีการทําการจักสานสิ งของใช้เอง
โดยใช้ไผ่ในท้องถิ น และต่อมาพัฒนาเป็ นลวดลายด้วยการสานเป็ นลายตัวหนังสื อและรู ป 12 ราศี จนเป็ น
เอกลักษณ์ ของตําบลบ้านใหม่ เป็ นเพราะกระบวนการผลิ ตจักสานไม้ไผ่ วัสดุ เทคนิ คต่าง และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุ ภาพร ชาววัง (2552) เรื อง การประยุกต์ใช้ภูมิ ปั ญญาพื นบ้านในการพัฒนาเครื องจักสานเชิ ง
พาณิ ชย์ จังหวัดนครราชสี มา พบว่า วัตถุ ดิบทําให้เครื องจักสานมี คุณภาพ การปรั บปรุ งกระบวนการพัฒนา
จะต้องมี จุ ดเด่ น มี เอกลักษณ์ ของชุ มชน ความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ และมี ความรู ้ ในการพัฒนาฝี มื อ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกนกพร ฉิ มพลี (2555) เรื องศึ กษารู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ นด้าน
หัตถกรรมเครื องจักสาน: กรณี ศึกษาวิสาหกิ จชุ มชน จังหวัดนครราชสี มา พบว่าการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญา
ท้องถินด้านหัตถกรรมเครื องจักสานต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิน กระบวนการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถินด้านหัตถกรรมเครื องจักสานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ชาติ อนวัช (2547)
เรื องรู แบบการพัฒนาการตลาดผลิ ตภัณฑ์เครื องจักสาน : กรณี ศึกษาบ้านหนองแจง ตําบลหนองกระโดน
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รู ปแบบการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์จกั สานประกอบด้วย การฝึ กอบรมและศึกษาดู
งาน การประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมิ นผล2)ด้ านการกําหนดราคาสมาชิ กกลุ่มผลิ ตภัณฑ์จกั สานเป็ นคน
กําหนดราคาตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึ งลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ดา้ นความยากง่ายในการผลิ ต วัสดุ ความ
ประณี ตและเวลา ได้กาํ หนดราคา 3 รู ปแบบ คือตังราคาบวกเพิมจากต้นทุนตังราคาแยกตามกลุ่มลูกค้า ตังราคา
ตามความแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของทรงฤทธิy พรหมชิ ณวงศ์ (2550) เรื องการผลิ ตและ
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การตลาดหัตถกรรมพืนบ้านภายใต้โครงการหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ : กรณี ศึกษาเครื องจักรสานมวยบ้านหนอง
ขาม ตําบลหนองขาม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้ อยเอ็ด พบว่า การจักสานเป็ นธุ รกิ จการค้า ซึ งการขาย
แบ่งเป็ น 4 ลักษณะคือ 1) ผลิตเองขายเองได้ราคาดีแต่ชา้ 2) ขายให้พ่อค้าคนกลางทีซื อถึงทีพ่อค้ากําหนดราคาเอง
3)ผลิ ตแล้วส่ งให้ร้านค้าตามราคาทีตกลง 4) ขายในส่ วนทีหน่ วยงานราชการขายตามตลาดนัดและเทศกาลได้รับ
ราคาตามกําหนด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของมนทิวา ไชยวงศ์ (2548) เรื อง กลยุทธ์ เพือการพัฒนาพัฒนา
วิสาหกิจท้องถินกรณี ศึกษากระเป๋ าจักสาน ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า เจ้าของกิจการ
ตังราคาผลิ ตภัณฑ์โดยการบวกเพิมจากต้นทุนร้ อยละ 50 และให้ส่วนลดในสังซื อปริ มาณมากๆ ตังแต่ยอดขาย
30,000 บาทขึ นไป3)ด้ านช่ องทางการจั ดจํ าหน่ ายสมาชิ กกลุ่ มจักสานมี ปั ญหาในด้านช่ องทางการจําหน่ าย
ผลิ ตภัณฑ์อยู่ในระดับมากจากความคิ ดเห็ นของประชาชนต่อความสะดวกในการติ ดต่อเนื องจากการจําหน่ าย
ส่ วนในผ่านพ่อค้าส่ งเนื องจากพ่อค้ารั บซื อที ชุ มชนทําให้เกิ ดการกดราคาดังนันควรเพิ มช่ องทางเลื อกให้ก ับ
ผูส้ นใจผลิตภัณฑ์ในหลายช่องทาง โดยการสร้างเครื อข่ายการขาย มีตวั แทนการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์จกั สาน
ของชุ มชนดงเดื อยร้ านค้าหรื อสถานทีเพือจัดแสดงและจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์หตั ถกรรมพืนบ้านในตัวจังหวัดหรื อ
บริ เวณทีเป็ นแหล่งท่องเทียววิธีการขายตรง ขายทางออนไลน์ จะทําให้ชุมชนเข้มแข็งมากยิงขึน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชลธิ ชา ดี เพ็ญ. (2557) เรื องกลยุทธ์การจัดการธุ รกิ จหัตถกรรมจากไม้ของกลุ่มแม่รินเรื อจําลอง ใน
ตําบลแม่ริน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่ากลุ่มแม่รินเรื อจําลองอยู่ในตําแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ทาํ งาน ซึ งมี
อัตราการเจริ ญเติบโตของตลาดตํา แต่มีส่วนแบ่งของการตลาดสู ง ควรพัฒนาตลาด และเจาะตลาดทางกลุ่มควร
มุ่งเน้นในเรื องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการตลาด 4) ด้ านการส่ งเสริ มการตลาดข้อจํากัดของ
ชุมชนจึงทําให้การส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์จกั สานไม้ไผ่ของชุ มชนทําให้ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นทีรู ้จกั เท่าทีควร
มีปัจจัยหลายด้านโดยเฉพาะด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรทีรับผิดชอบ ทําให้ผลิ ตภัณฑ์ของชุ มชนอยู่ในขัน
ถดถอยและยังไม่เป็ นทียอบรับของท้องถิน จึงต้องประชาสัมพันธ์ การส่ งข่าวเผยแพร่ ผา่ นสื อ ทางอินเตอร์ เน็ต
การสัมภาษณ์ ผนู ้ าํ ชุ มชนตลอดจนทางหน่วยงานอืน ๆ ที การส่ งเสริ มการขาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของภาวิณี
พุทธศรี (2553) เรื อง แนวทางการจัดการธุ รกิจชุ มชนท้องถินหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ ของตําบลดงเดือย อําเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย จากการศึกษา พบว่า ด้านปั ญหาพบว่า ไม่มีเครื องจักสานทุ่นแรง ขาดการโฆษณา
สิ นค้า กลุ่มสมาชิ กควรจัดระบบบริ หารจัดการทีดี จัดระบบประชาสัมพันธ์และสอดคล้องงานวิจยั ของสุ กลั ญา
ทัศมี (2554) เรื องปั ญหาในการจัดกลุ่มอาชีพจักสานด้วยไม้ไผ่ บ้านน้อยโนนจํานงค์ ตําบลพรรณา อําเภอพรรณ
นิ คม จังหวัดสกลนคร พบว่าการจัดการตลาดควรทําการประชาสัมพันธ์กลุ่มในด้านต่างๆ ทังทางอินเทอร์ เน็ต
ป้ าย และแผ่นพับเพือมีตลาดรองรับสิ นค้าของกลุ่ม จะเห็นได้วา่ รู ปแบบการพัฒนาการจัดการตลาดหัตถกรรมจัก
สานไม้ไผ่ของชุมชนดงเดือย นอกจากจะต้องพัฒนาองค์ความภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่แล้ว จะต้อง
จัดระบบด้านการจัดการให้กลุ่มสมาชิ กจักสานไม้ไผ่เพือสร้ างความเข็มแข็งและยังยืน โดยเฉพาะในด้านการ
จัดการตลาด (4P’s) ต้องมี การพัฒนาอย่างต่อเนื องเพื อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ มเป้ าหมายเพราะการ
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ตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคมักจะคํานึ งถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด(4P’s) คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการ
กําหนดราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรั ญ‚ู
สถาพรชัยพาณิ ชย์ (2554) เรื องพฤติกรรมการเลื อกซื อสิ นค้าหัตถกรรมของนักท่องเทียวไทย ณ หมู่บา้ นถวาย
อําเภอหางดง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื อสิ นค้าหัตถกรรม
ของหมู่บา้ นถวาย นักท่องเทียวให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็ นลําดับแรก รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้าน
สถานที ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นลําดับสุ ดท้าย (ค่าเฉลี ยเท่ากับ 2.68 2.57 2.42
และ 1.90 ตามลําดับ)และยังสอดคล้องกับศักดิyชาย สิ กขา และคณะ (2558) เรื อง การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่
อีสาน พบว่าปั จจัยทางการตลาดที มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับ
ส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยที มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าหัตถกรรมไม้ไผ่มากที สุ ด คื อ ความมี
เอกลักษณ์ของความเป็ นไทย รองลงมาคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์ โดยมี
ค่าเฉลีย 3.52 3.34 และ 3.32 ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัวไป
1.ภาครัฐควรเข้าไปช่ วยเหลือชุ มชน ในเรื องการฝึ กอบรมสมาชิ กให้เป็ นนักการตลาดทีดี ช่วย
ในเรื องการแนะนําผลิ ตภัณฑ์จกั สานไม้ไผ่ อย่างกว้างขวาง รวมไปถึ งการวางจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ โดยอาจจะ
นําไปแสดงนิ ทรรศการต่าง ๆ หรื อหาร้ านค้าวางจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์หลาย ๆ สถานที เพือทําให้ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั
ผลิตภัณฑ์ฯ มากยิงขึน
2.ภาครัฐควรเข้าไปช่วยเหลื อชุ มชน ในเรื องการตลาดในการพัฒนาช่ องทางจัดจําหน่ าย โดย
อาจจะโฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์ ในสื อต่ า งๆ ที มี ร าคาไม่ สู ง มากจนเกิ น ไป เช่ น วิ ท ยุ สื อต่ า งๆ หรื อ
สถานีโทรทัศน์ชุมชนต่างๆ ในตัวจังหวัดเดียวกัน หรื อหลาย ๆ จังหวัด ทีเป็ นของภาครัฐ เพือทีจะได้ทาํ ให้เกิด
ต้นทุนในการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ ายไม่สูงมากจนก่อให้เกิดภาระหนี สิ นได้ และเพือให้ประชาชนทัวไป
รู ้จกั ผลิตภัณฑ์จกั สานไม้ไผ่มากยิงขึน
ข้อเสนอแนะการทําวิจยั ครังต่อไป
1. ควรศึกษาการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จกั สานไม้ไผ่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือเสริ มสร้างความยังยืนของชุมชน
2. ควรศึกษาวิจยั เกียวกับเรื องของการพัฒนาเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตงานจักสานจากไม้เพือสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มจักสานไม้ไผ่
3. ควรศึกษาวิจยั เกียวกับการทดลองย้อมสี เส้นตอกไม้ไผ่จากสี ทีได้จากธรรมชาติเป็ นการ
อนุ รักษ์และเชิ ดชูภูมิปัญญาพืนบ้านของบรรพบุรุษ
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