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อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานแหงชาติ สภา
สตรีแหงชาติ และกลุมลูกคาท่ีผานทางสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองหลวง และการออกราน
แสดงสินคาในงานตางๆ 
 

2. ปจจัยภายใน ไดแก สมาชิกของกลุม อันประกอบไปดวยผูนํากลุมและ
กรรมการบริหารกลุม สมาชิกภายในกลุม ผลิตภัณฑของกลุม การตั้งราคาผลิตภัณฑ ชองทางการจัด
จําหนาย และกลยุทธการส่ือสารการตลาด  

 
                    จึงสรุปผลไดวา การท่ีผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
ประสบผลสําเร็จในปจจุบันนั้น ตองประกอบไปดวยการมีกลยุทธการส่ือสารการตลาดเฉพาะตัว
และใชอยางมีประสิทธิภาพ การมีเครือขายการส่ือสารท่ีเขมแข็ง และการมีปจจัยเกื้อหนุนท้ังปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในเปนตัวผลักดันไปสูความสําเร็จ 
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Abstract 
 

                The objectives of the research on "Marketing Communication Strategy of Handmade 
Flowers : a case study One Tambon One Product at White Houses" are as followings :- 

1. Study the marketing communication strategy of handmade flowers. 
2. Study the communication networks of handmade flowers. 
3. Study the factors to achieve the marketing communication of handmade 

flowers. 
     Information obtained are collected from document, interview and 

participating observation and the sample groups of the research comprise group's 
leader and its executives, group's members, relevant units of government agency such 
as Community Development Office of Amphoe Klong Luang, Patumthani Province 
and group of customers. 

     It was found from the research that the marketing communication strategy 
of handmade flowers consists of market mix strategies which are communication 
strategy on product, service, price and distribution channel while the market 
communication strategies are advertisement, public relations, sale by salespeople , 
direct sale by individual and direct marketing. 
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     From researching, we found that the communication networks of handmade 
flowers of White Houses is the centralized pattern, consisting of internal and external 
communication networks with a chairman of the group as the network center. Method 
of communication is a direct communication from one person to another or between 
two persons through a mobile phone or home phone which are tools of communication 
networks. 

     Besides, the factors to achieve the marketing communication of handmade 
flowers are 

1. External factor means the assistance from the government units which 
are Community Development Office of Amphoe Klong Luang, Patumthani province, 
Industrial Promotion Department of Ministry of Industry, Ministry of Commerce, 
Ministry of Science and Technology, National Woman Council and group of 
customers through the Community Development Office of Amphoe Klong Luang and 
the products display in varieties of fair. 

2. Internal factors are group's members consisting of group's leader and 
executives, group's members, group's product, product pricing, distribution channel 
and marketing communication strategy. 
     In conclusion, the achievement of handmade flowers of the White Houses must consist of 

specific and efficient marketing communication strategy, firm networks of 
communications and supporting factors both internal and external as an 
achievement booster. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

 
ความเปนมาของปญหา 

 

                    โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนหนึ่งในโครงการหลักของรัฐบาล โดยมี     
วัตถุประสงคใหแตละชุมชุนไดนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสินคาพื้นบาน และภาครัฐท่ี
พรอมจะใหความชวยเหลือดานความรู ดานเทคโนโลยีการผลิต และการบริหารจัดการ เพื่อ
เช่ือมโยงสินคาของชุมชนเขาสูตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ ดวยระบบสินคาเครือขายและ
อินเตอรเน็ต 

 
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนแนวคิดท่ีตองการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสรางเอกลักษณสินคาชุมชนแตละพื้นท่ีท่ีตลาดรองรับและทําเปน
ธุรกิจท่ียั่งยืน  

 
“ผลิตภัณฑ” ไมไดหมายถึงตัวสินคาเพียงอยางเดียว แตเปนกระบวนการทางความคิด

รวมถึงการดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การรักษาภูมิปญญาไทย การทองเท่ียว 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน การแลกเปล่ียนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
เพื่อใหกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดนและจุดขายเปนท่ีรูจักแพรหลายไปท่ัวประเทศและ
ท่ัวโลก (จากเอกสารการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ กระทรวงพาณิชย  ป 2544) 

 
จากนโยบายของรัฐบาล หลักการพื้นฐานของโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑคือ 

การเสริมสรางและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินสูตลาดสากล ดังนั้นตัวผลิตภัณฑตองมีคุณภาพได  
มาตรฐาน มีการพัฒนาในดานตางๆ เชน รูปลักษณของสินคา  บรรจุภัณฑอยางตอเนื่องสอดคลอง
กับวัฒนธรรม และจุดเดนเฉพาะเปนท่ียอมรับของตลาดภายในประเทศและตลาดโลก 

  
นอกจากนั้นชุมชนตองพึ่งตนเอง ตองมีการระดมความคิดในการคิดคนและพัฒนา

ผลิตภัณฑ เพื่อใหไดรูปแบบผลิตภัณฑท่ีตรงกับความตองการของตลาด โดยคํานึงถึงการร้ือฟน
วัฒนธรรม ประเพณีในแตละทองถ่ิน ใหสอดคลองเหมาะสม ไมซํ้าแบบกันและเปนเอกลักษณ
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เฉพาะของหมูบานหรือตําบล อันจะเปนการสรางทรัพยากร การสรางบุคคลท่ีมีความคิดกวางไกล มี
ความรูความสามารถใหเกิดข้ึนในสังคม มีการวางแผนการตลาด มุงเนนการผลิตและบริการโดย
คํานึงถึงความตองการของตลาดเปนหลัก 

         
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จากนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภา และ

ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
แหงชาติ พ.ศ.2544  การดําเนินงานของโครงการมีวัตถุประสงคคือ 

1. สรางงานสรางรายไดแกชุมชน 
2. สรางความเขมแข็งแกชุมชน 
3. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
สําหรับโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดปทุมธานี มีแผนภูมิกลไกการ

บริหารงานดังนี้ 
ภาพท่ี 1 แผนภูมิกลไกการบริหารงานของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีมา : จากสรุปเอกสารโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของจังหวัดปทุมธานี 

-  ผูวาราชการจังหวัด ประธาน 
- ผูแทนสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
- ภาคเอกชน / ผูทรงคุณวุฒิ 
- พัฒนาการจังหวัด  เลขานุการ 

ขั้นตอนท่ี 3 
หนึ่งตําบลหน่ึง 
ผลิตภัณฑจังหวัด 

ขั้นตอนท่ี 4 
คณะทํางาน 7 ฝาย 
1. คณะทํางานจัดทาํแผนงานและงบประมาณ 
2. คณะทํางานสงเสริมการผลิต 
3. คณะทํางานกําหนดมาตรฐาน 
    และคัดเลือกผลติภัณฑ   
4. คณะทํางานวิจยัและพัฒนาคุณภาพ 
    ผลิตภัณฑและเทคโนโลยี 
5. คณะทํางานประชาสัมพันธ 
6. คณะทํางานติดตามและประเมินผล 
7. คณะทํางานสงเสริมการตลาด 
 

- นายอําเภอ ประธาน 
- ผูแทนสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
- ภาคเอกชน/ผูทรงคุณวุฒิ 
- พัฒนาการอําเภอ  เลขานุการ 

ขั้นตอนท่ี 2 
หนึ่งตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ อําเภอ  อาจ
แตงต้ังคณะทํางาน 

ขั้นตอนท่ี 1 
องคการบริหารตําบลทองถิ่น 
กลุมชุมชน-กลุมชาวบาน 
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ข้ันตอนการดําเนินการของโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดปทุมธานี 
ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้(จากสรุปเอกสารโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดปทุมธานี)  

          
ขั้นตอนท่ี 1 ระดับตําบล โดยองคการบริหารตําบลทองถ่ิน มีหนาท่ีหลักในการ    

ประชาสัมพันธช้ีแจงแนวคิดและจัดประชาคม เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑดีเดนของตําบลใหสอดคลอง
กับภูมิปญญาทองถ่ิน วัตถุดิบในทองถ่ิน และการวางแผนงานดําเนินการของชุมชน 

 
ขั้นตอนท่ี 2 ระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ โดยอําเภอ/กิ่งอําเภอ มีหนาท่ีหลักในการจัดลําดับ

ผลิตภัณฑดีเดนตําบลตางๆ ของอําเภอ/กิ่งอําเภอ การบูรณาการแผนและงบประมาณเพ่ือใหการ
สนับสนุน 

 
 ขั้นตอนท่ี 3  ระดับจังหวัด  โดยจังหวัดมีหนาท่ีหลักในการจัดลําดับผลิตภัณฑดีเดน

อําเภอตาง ๆ ของจังหวัด การบูรณาการแผน และงบเพื่อใหการสนับสนุน 
 
ขั้นตอนท่ี 4 ระดับสวนกลาง โดยคณะกรรมการโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มี

หนาท่ีหลักในการกําหนดเกณฑคัดเลือกและข้ึนบัญชีผลิตภัณฑดีเดนของตําบลและสนับสนุน
ผลิตภัณฑท่ีอยูในบัญชีใหเปนไปตามนโยบายยุทธศาสตรและแผนแมบท 

 
เม่ีอสินคาจากหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ไดผานการพิจารณาข้ันตอนตางๆ จากระดับ

ตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัดแลว ทางจังหวัดจะสงรายช่ือผูผานการพิจารณามาสูสวนกลาง
เพื่อพิจารณาข้ึนทะเบียนเปนโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาดังนี้ 

 
หลักเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 

1. หลักเกณฑเบ้ืองตน เปนเกณฑท่ีสินคาทุกประเภทท่ีนํามาพิจารณาจะตองผาน
คณะทํางานกําหนดมาตรฐานและคัดเลือกผลิตภัณฑกอน ซ่ึงจะตองเปนสินคาท่ีไมมีลักษณะขอใด
ขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

 
1.1 วัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ 100% 
1.2 วัตถุดิบนํามาผลิตเปนของผิดกฎหมายหรือเล่ียงภาษี 
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1.3 เปนสินคาท่ีเลียนแบบหรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
1.4 เปนสินคาท่ีกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม 

 
2. หลักเกณฑท่ีนํามาใชในการคัดเลือกสินคาท่ีมีศักยภาพหรือมีความพรอมเพ่ือข้ึน

บัญชีโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
 
การกําหนดระดับศักยภาพหรือความพรอมของชุมชน/สินคา 
 
ปจจัยตางๆ ท่ีนํามาใชในการคัดเลือกสินคาท่ีมีศักยภาพหรือมีความพรอมท่ีจะข้ึนบัญชี

โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กําหนดเปนคะแนน มีคะแนน 100  คะแนน จะประกอบดวย
ปจจัย  ตางๆ ท้ังในดานตัวสินคาหรือผลิตภัณฑและดานความเขมแข็งของชุมชนหรือการบริหาร
จัดการของกลุม รวมท้ังส้ิน 20 ตัวแปร ซ่ึงจะนํามากําหนดศักยภาพหรือความพรอมของชุมชน/
สินคาเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

 
1. ระดับ 3 ดาว *** (ระดับท่ีมีศักยภาพหรือความพรอมมาก) ไดคะแนนต้ังแต        

80  คะแนน ข้ึนไป 
 
2. ระดับ 2 ดาว *** (ระดับท่ีมีศักยภาพหรือความพรอมปานกลาง) ไดคะแนน

ระหวาง 60-79   คะแนน 
 
3. ระดับ 1 ดาว * (ระดับท่ีมีศักยภาพหรือความพรอมคอนขางนอย) ไดคะแนน       

ต่ํากวา 60 คะแนน 
 
ภาพรวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปผล

การดําเนินการไดดังนี้ 
 
1. จังหวัดปทุมธานีไดคัดเลือกสินคาชุมชนท่ีข้ึนทะเบียนผานการพิจารณาจาก   

คณะกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แลวจํานวน 5 ผลิตภัณฑ และมีผลิตภัณฑท่ีผานการ
พิจารณาของคณะทํางานกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ และหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดจํานวน 
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25    ผลิตภัณฑ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑจากคณะกรรมการหน่ึง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

         
2.  เลขานุการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัด (พัฒนาการจังหวัด)  ไดแจงผลิตภัณฑ

ท่ีผานการขึ้นทะเบียนและอยูระหวางการพิจารณาข้ึนทะเบียนจากคณะกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑจํานวน 30 ผลิตภัณฑ ใหแกคณะกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัด เพื่อมี      
เปาหมายเดียวกันในการพัฒนาผลิตภัณฑและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ โดยทุกสวนราชการใหการ
สนับสนุนในสวนท่ีเกี่ยวของและมีการพัฒนาคุณภาพไดอยางตอเนื่อง 

          
จากหลักเกณฑการคัดเลือกดังกลาว โครงการของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ได

ผานการพิจารณาข้ันตอนตางๆ ดังกลาวแลวและไดผานการคัดเลือกเปนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑในการจัดอันดับคร้ังท่ี1-2 /2545 ซ่ึงอยูในหมวดจักสาน-งานหัตถกรรม โดยไดรับเกณฑ
การประเมินในระดับท่ีมีศักยภาพหรือความพรอมมาก และข้ึนทะเบียนเปนหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ของจังหวัดปทุมธานี 

 
ความเปนมาของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 
 
สําหรับโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานีท่ีเลือกศึกษานี้ เปนกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐท่ีเกิดจากการรวมกลุมกันต้ังแต
ป พ.ศ. 2538 (เอกสารกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ : 1) 

  
 เนื่องจากตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา หมูบานไวทเฮาส  หมูท่ี 16 ต. คลองหนึ่ง อ. 

คลองหลวง จ.ปทุมธานี ไดประสบปญหาจากอุทกภัย จนประชาชนภายในหมูบานไดรับความ
เดือดรอนเปนจํานวนมากท้ังดานท่ีอยูอาศัย  เคร่ืองอุปโภค  บริโภค 

 
 หลังจากเหตุการณผานไปแลว จึงจําเปนตองพัฒนาประชาชนและหมูบานเปนอยาง

มาก ซ่ึงการฟนฟูชุมชนดังกลาว สํานักงานพัฒนาชุมชนไดเขามาดําเนินการฟนฟูท้ังดานวัตถุและ
ตัวบุคคล ในดานบุคคล สํานักงานพัฒนาชุมชนไดมีแนวคิดท่ีจะหารายไดเสริมใหกับครอบครัว
ของประชนภายในหมูบานไวทเฮาส จึงไดนําโครงการตางๆ เขามาเพื่อชวยเหลือประชาชน แตติด
ปญหาเนื่องจากโครงการตางๆ จําเปนตองมีการฝกอบรมจึงจะดําเนินการได 
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                   ดังนั้นโครงการฝกอาชีพเพื่อกลุมสตรีจึงเกิดข้ึนหลายโครงการดวยกัน โดยจัดต้ังกลุม
สตรีเพื่อฝกอบรมโครงการดอกไมประดิษฐ (กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ คือโครงการหน่ึงท่ี
ฝกอบรมใหกับกลุมแมบาน) โดยทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ไดจัดหาวิทยากรที่มี
ชํานาญทางดานการประดิษฐดอกไมชนิดตาง ๆ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนทีมงานวิทยากรจากศูนย
ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเปนผูฝกอบรม 

  
                   หลังการฝกอบรมแลว สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองหลวง ไดเล็งเห็นวากลุมสตรี
ดอกไมประดิษฐ หมูบานไวทเฮาส หมู 16 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีความสามารถ
ในการประดิษฐดอกไมประเภทดอกบัว ดอกกุหลาบ และดอกไมอ่ืนๆ อีกเปนจํานวนมาก ในดาน
ดอกบัวมีความสามารถเปนพิเศษ สามารถสงเขาประกวดระดับจังหวัดจนไดรางวัลหลายรายการ 

 
                    นอกจากนั้นดอกบัวยังเปนดอกไมท่ีมีความสําคัญตอจังหวัดปทุมธานี เพระในอดีตนั้น
จังหวัดปทุมธานีมีดอกบัวเปนจํานวนมาก เม่ือคร้ังท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาส จึงพระราชทานนามวาจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงแปลวาเมืองแหงดอกบัว 
ดังนั้นดอกบัวจึงเปนสัญลักษณของจังหวัด และตรงกับกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐของหมูบาน
ไวทเฮาส ซ่ึงทางสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองหลวงใหการสนับสนุนอยู 

 
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

จึงไดกําเนิดข้ึนเปนรูปธรรม เปนท่ีสงเสริมศิลปะ-วัฒนธรรมทางดานงานประดิษฐ เปนท่ีรองรับ
กลุมผูสนใจกิจกรรมดอกไมประดิษฐและมีผูเขาเยี่ยมชมดูงานของทางกลุมโดยตลอด  

 
นอกจากนั้นกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐยังผานการจัดอันดับของจังหวัดปทุมธานี

ประจําป พ.ศ. 2545 ในระดับท่ีมีศักยภาพหรือความพรอมมาก  ของการประชุมจัดอันดับคร้ังท่ี 1-2 
/ 2545  ซ่ึงประกอบดวย 5 หมวดผลิตภัณฑดีเดนดังนี้ (จากเอกสารสรุปโครงการหน่ึงตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ จังหวัดปทุมธานี ป 2545) 

 
1. อาหาร/อาหารแปรรูป-ขนมไทย ต.คลองหา อ.คลองหลวง, น้ําพริกสําเร็จรูป ต.

สวนพริกไทย อ.เมือง  คะแนนประเมิน 93 และ 80 คะแนน 
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2. เคร่ืองใชและของใช-กระเปาหนังแท  ต.สวนพริกไทย  อ.เมือง  คะแนนประเมิน 
92 คะแนน 

3. ผลไมและเคร่ืองดื่ม-สมเขียวหวาน ต.บึงบา อ.หนองเสือ  คะแนนประเมิน 83 
คะแนน 

4. ผาและส่ิงทอ-ไมมีผลิตภัณฑผานการประเมิน 
5. จักสาน,หัตถกรรม-ดอกไมประดิษฐจากผาไหม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 

คะแนนประเมิน 97 คะแนน 
 
จึงเห็นไดวาโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของ ต. คลองหน่ึง อ. คลองหลวง คือ

กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ซ่ึงไดรับคะแนนการประเมินสูงสุดจาก 5 กลุมผลิตภัณฑ คือ 97 
คะแนน ยอมตองเปนโครงการท่ีมีความพรอมและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานดานตางๆ ของ
โครงการ ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจตอการศึกษาวิจัยอยางยิ่ง โดยเฉพาะกลยุทธการส่ือสารการตลาด
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของโครงการ อันจะเปนตัวอยางใหแกโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ อ่ืนตอไป ในการพัฒนาผลิตภัณฑไปสูความเขมแข็งและยั่งยืนในอนาคต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษากลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพ

สตรีดอกไมประดิษฐ 
  

2. เพื่อศึกษาเครือขายการส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐ 

 
3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑของกลุมอาชีพสตรีดอกไม

ประดิษฐประสบความสําเร็จ 
   

ปญหานําวิจัย 
 

1.  กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐมีลักษณะอยางไร 
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2. เครือขายการสื่อสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐมีลักษณะอยางไร 
 

3. อะไรคือปจจัยท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุม
อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
1. การศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ 

กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ มุงศึกษาเฉพาะกล
ยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ตําบลคลอง
หนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

 
2. การศึกษามุงศึกษาเฉพาะกลุมบุคคลที่อยูในโครงการกลุมอาชีพสตรีดอกไม

ประดิษฐตําบลคลองหนึ่ง คือ ผูนํากลุม สมาชิกในกลุม ผูซ้ือผลิตภัณฑ (ลูกคา) และผูมีสวน
เกี่ยวของกับกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองหลวง และ
หนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ท่ีใหการสนับกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ   

 
3. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชเวลาประมาณ 4 เดือน แบงเปนข้ันตอนตางๆ 

ดังตอไปนี้ 
 
                      3.1  กอนเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 1 เดือน โดยลงพื้นท่ีกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐ หมูบานไวทเฮาส สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองหลวง เพื่อศึกษาพื้นท่ีโดยรวม 
ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารขอมูลประวัติตางๆ ของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ เอกสาร
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของอําเภอคลองหลวง และจังหวัดปทุมธานี   
 
                      3.2  ระหวางเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 2 เดือน  โดยนัดหมายและสัมภาษณ
กลุมเปาหมายอันประกอบไปดวยผูนํากลุม สมาชิก หนวยงานของรัฐ และลูกคา  เพื่อสัมภาษณใน
ประเด็นตางๆ และเขารวมสังเกตการณกิจกรรมและงานแสดงสินคาท่ีทางกลุมเขารวม   
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                     3.3  หลังการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 1 เดือน โดยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได
จากการลงพื้นท่ี อันประกอบดวยเอกสารขอมูลประวัติตางๆ การสัมภาษณ และการสังเกตแบบมี
สวนรวมมาแยกเปนหมวดหมู และวิเคราะหเช่ือมโยงความสัมพันธตามคําถามนําวิจัยท่ีไดตั้งไว
และดําเนินการวิเคราะหขอมูล สรางบทสรุปตามกรอบแนวคิดการวิจัย และตรวจสอบความ
นาเช่ือถือของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได 

 
นิยามศัพท  

 
เครือขายการส่ือสาร  หมายถึง  แบบแผนการพูดคุยติดตอประสานงาน แลกเปล่ียนขอมูล

ขาวสารระหวางบุคคลหน่ึงกับบุคคลอ่ืนๆ ของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ โดยบุคคลดังกลาว
อยูในสถานภาพท่ีแตกตางกันคือผูนํากลุม  สมาชิกกลุม (วินิจ  เกตุขํา , 2522 : 46) ตลอดจนผูมีสวน
เกี่ยวของกับโครงการคือบุคคลท่ีมาจากหนวยงานของรัฐ ไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และกลุมลูกคา  

 
กลยุทธ  หมายถึง  แนวทางในการดําเนินงานเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ซ่ึง

ในการวิจัยคร้ังนี้จะรวมถึงแนวทางในการดําเนินการตางๆ ท่ีกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐได
นํามาใชในการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐใหประสบความสําเร็จ อันไดแกกลยุทธ
ดานผลิตภัณฑและบริการ  กลยุทธดานราคา  กลยุทธดานชองทางการจําหนาย  กลยุทธการโฆษณา  
กลยุทธการประชาสัมพันธ  กลยุทธการขายโดยพนักงานขาย  กลยุทธการขายตรงโดยบุคคล  และ
กลยุทธการตลาดโดยตรง 

         
                    การสื่อสารการตลาด หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมทางการตลาดท่ีกลุม

อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐกระทําข้ึน เพื่อส่ือความหมาย จูงใจ และการนําเสนอไปยังผูบริโภคหรือ
ลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ หรือส่ิงอ่ืนใดเพื่อใหเกิดการยอมรับ แสดงพฤติกรรม
ตอบสนองตามวัตถุประสงคท่ีมุงหวังไว เปนเสมือนสวนเชื่อมโยงธุรกิจกับลูกคา ท่ีมีอยูอยาง
กระจัดกระจายท่ัวไปในตลาดสวนตางๆ  เพื่อใหท้ังสองฝายมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน และรูถึง
ความเคล่ือนไหวของแตละฝายไดตามตองการ ซ่ึงไดแกการส่ือสารดานผลิตภัณฑและบริการ ราคา 
ชองทางการจําหนาย และการส่ือสารการตลาดอันประกอบดวยการโฆษณา การประชาสัมพันธ 
การขายโดยพนักงานขาย การขายตรงโดยบุคคล และการตลาดโดยตรง ตางก็มีบทบาทในการทํา
หนาท่ีเปนสัญลักษณ เพื่อถายทอดความคิดจากผูผลิตไปยังผูบริโภคเปาหมาย          

DPU



 10 

ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ หมายถึง สาเหตุท่ีทําใหกลยุทธการส่ือสารการตลาด
ของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบผลตรงตามวัตถุประสงค อันประกอบดวยปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในท่ีเปนปจจัยท้ังทางดานบวกและดานลบของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐ  

                                                                                                                                                          
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  หมายถึง โครงการที่ รัฐบาลจัดทําข้ึนโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชน ในการสรางเอกลักษณสินคาชุมชนแตละพื้นท่ีท่ีตลาด
รองรับ และทําเปนธุรกิจท่ียั่งยืน ในการวิจัยนี้หมายถึงกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 

 
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ หมายถึง กลุมคนในชุมชนหมูบานไวทเฮาส ต.คลอง

หนึ่ง ท่ีรวมตัวกันจัดต้ังเปนกลุม เพื่อดําเนินกิจกรรมการประดิษฐดอกไมท่ีทําจากผาไหม โดย
ประกอบไปดวยผูนํากลุมและชาวบานท่ีเปนสมาชิกท่ีรวมอยูในกลุม ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของกับ
ทางกลุม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางรายไดใหแกตนเองและคนในกลุม 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นําผลจากการศึกษาวิจัยไปพัฒนากลยุทธการส่ือการตลาดของโครงการหน่ึงตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง และในตําบล
อ่ืนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

2. นําผลจากการศึกษาวิจัยไปพัฒนาเครือขายการส่ือสารของโครงการหน่ึงตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง และในตําบล
อ่ืนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
3. นําผลจากการศึกษาวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงปจจัยตางๆ เพื่อทําใหโครงการ

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีสตรีดอกไมประดิษฐ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง  และ
ในตําบลอื่นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

4. นําผลจากการศึกษาวิจัยไปเปนขอมูลเบ้ืองตนของการส่ือสารการตลาดของ
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลอง
หลวง และเปนกรณีตัวอยางในตําบลอื่นเพื่อปรับใชใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 

         ในการวิจัยเร่ือง “กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ กรณีศึกษา

โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด 

ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ เพื่อใหการศึกษาวจิัยในคร้ังนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึนในแงมุมตางๆ 
และไดนําเสนอดังนี ้

 
1. แนวคิดโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
2. แนวคิดเครือขายการส่ือสาร 
3. แนวคิดการส่ือสารในกลุม 
4. แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 
1. แนวคิดโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
          
          “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เปนนโยบายท่ีสําคัญโครงการหน่ึงท่ีรัฐบาลของ ฯพณฯ 

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความมุงม่ันท่ีจะสรางความเจริญและยกระดับความ
เปนอยูของคนในชุมชนใหดีข้ึนและยั่งยืน  
 
          การสรางงานใหกับพี่นองและประชาชนในชนบท ภายใตกระบวนการผลิตท่ีเนนการ
ใชวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินมาผสมผสานกับภูมิปญญาท่ีบรรพบุรุษสืบทอดใหกับ
ลูกหลาน และนํามาพัฒนาใหกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา มีจุดเดน จุดขาย และมีรูปแบบการใช
งานเขากับยุคสมัยและเปนท่ียอมรับของคนท้ังในและตางประเทศ โดยภาครัฐจะทําหนาท่ีใหการ
สนับสนุนต้ังเเตดานความรูสมัยใหม   เทคนิคการผลิต  การใชบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม 
 
          หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนแนวคิดท่ีตองการใหแตละหมูบานมีผลิตภัณฑหลัก 1 
ประเภท โดย “ผลิตภัณฑ” อาจหมายถึงสินคา บริการ และกิจกรรมตางๆ อาทิ การรักษาส่ิงแวดลอม 

การแสดงศิลปะ การนําเสนอประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนการทองเท่ียวในเชิงอนุรักษ เปนตน ซ่ึง
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เปผลิตภัณฑท่ีใชวัตถุดิบและทรัพยากรในทองถ่ินท่ีมีอยู มาเพ่ิมกระบวนการบริหารการจัดการ การ
ผลิต และการตลาด ใหกลายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดนและจุดขาย  
 
         รวมท้ังสนับสนุนและสงเสริมผลิตภัณฑใหเปนท่ีรูจักแพรหลายท้ังในประเทศและท่ัว
โลก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเจริญใหแกชุมชนในทุกหมูบาน ทุกตําบลมีรายได มีงานทํา 
ลดปญหาตางๆ อาทิ ความยากจน การอพยพยายถ่ินของแรงงานเขาสูเมืองใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑและความเจริญใหกับชุมซน เพื่อยกระดับฐานะความ
เปนอยูของคนในชุมชนใหดีข้ึน ภายใตหลักการพื้นฐานของโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” 

ซ่ึงมี 3  ประการคือ 
 

1.  มาตรฐานผลิตภัณฑคุณภาพระดับสากล คือผลิตภัณฑจะตองมีคุณภาพได
มาตรฐาน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับวัฒนธรรมและมีจุดเดนเฉพาะ เปนท่ียอมรับของ
ตลาดท้ังภายในและตางประเทศ 

 
2.  มีเอกลักษณเปนท่ีลือชื่อเพียงหนึ่งเดียว คือตองมีการระดมความคิดในการคิดคน

และพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหไดส่ิงท่ีดีท่ีสุด โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีในแตละทองถ่ินให
สอดคลองเหมาะสม ไมซํ้าแบบกัน และเปนเอกลักษณเฉพาะของหมูบานหรือตําบลใหเปนท่ี
ยอมรับท่ัวไป 

 
3.  พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการปรับปรุงทางดานเทคโนโลยี คือการสรางบุคคลท่ีมี

ความคิดกวางไกล มีความรูความสามารถใหเกิดข้ึนในสังคม มีการวางแผนการตลาด มุงเนนการ
ผลิตและการบริการ โดยคํานึงถึงผูบริโภคท้ังในและตางประเทศเปนสําคัญ 
 
          ประเทศไทยไดแนวคิด “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” จากจังหวัดโออิตะ (OITA) 

ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงนายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ ผูวาราชการจังหวัดโออิตะ เปนผูดําเนินการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑจนประสบผลสําเร็จเปนท่ีรูจักกันดีท่ัวโลก แตเดิมจังหวัดโออิตะเปนจังหวัดเล็กๆ 
บนเกาะคิวชู อยูทางตอนใตของประเทศญ่ีปุน ใกลกับประเทศไตหวันและเกาหลี เปนเขตท่ี
ประชาชนยากจนและลาหลัง เนื่องจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรมีเพียง 10% และโอกาสในการพัฒนา
อุตสาหกรรมหลักดอยกวาจังหวัดอ่ืน จึงทําใหมีปญหาการอพยพยายถ่ินของแรงงาน และการยาย
ถ่ินฐานเขาสูเมืองใหญ  

DPU



 13 

          จากปญหานานาประการดังกลาว ทําใหนายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ ผูวาราชการจังหวัด    
โออิตะ ไดพยายามทุมเทและวางแนวทางในการดําเนินงานโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” 

โดยเนนใหแตละหมูบานมีผลิตภัณฑหลัก 1 ชนิด ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีใชวัตถุดิบจากผลผลิตและ
ทรัพยากรของทองถ่ิน โดยใชนโยบายดังนี้ 
          

- ปรับเปล่ียนสังคมจาก GNP มาเปน GNS. Gross National   Satisfaction (การสราง
ความพึงพอใจโดยรวม)ประชาชนมีรายไดสูงพอๆ กับรายไดของประชาชนในสหรัฐอเมริกา 

 
- เนนทางดานวัฒนธรรม โดยจัดนิทรรศการทางภาคเอเชียและประชาสัมพันธชักชวน

ใหคนมาทองเท่ียว 
 
 - เนนใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงจังหวัด OITA เปนจังหวัดท่ีได ISO 14001 จะ

พัฒนาดานส่ิงแวดลอมใหตอเนื่อง และจะพัฒนาจังหวัดใหเปนพื้นท่ีสีเขียวประมาณ 70-80 % เพื่อ
จะใหปาดูดซับคารบอนมอนอกไซด  และจังหวัดจะมีการเช่ือมโยงเครือขายสีเขียวในภาคเอเชีย 
   
          ข้ันตอนการกระจายผลิตภัณฑสูมือผูบริโภคเม่ือไดผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมแลว การ
ดําเนินโครงการหน่ึง ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จะประสบผลสําเร็จได ตองอาศัยการกระจายผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1. ผลิตภัณฑตองไดรับการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักโดยความสนับสนุนจาก
ส่ือมวลชนในการชวยสรางกระแส 

 
2. ผลิตภัณฑนั้นตองพัฒนาจากผลิตภัณฑตั้งเดิมในทองถ่ินและมีศักยภาพท่ีจะขยาย

ตลาดไดท้ังในและตางประเทศ โดยจะตองสํารวจถึงความตองการของตลาด ทําการวิจัยเพื่อหา
เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม การบรรจุหีบหอ รวมท้ังการออกแบบบรรจุภัณฑ  ตลอดจนการหา
ตลาดท่ีเหมาะสมของแตละผลิตภัณฑ 
 

3. การกระจายสินคาออกไปสูมือผูบริโภคนั้น ระยะแรกตองอาศัยหนวยงานตางๆ 
ชวยในการสนับสนุนและผลักดันในเร่ืองของกิจกรรม เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ และการจัด
กิจกรรมงานแสดงสินคา เปนตน 
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ตัวจักรท่ีสําคัญในการดําเนินโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” มีตัวจักรหรือผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของสําคัญ ๆ ดังนี้ 
 

    1.  หนวยงานของรัฐ กระบวนการนี้เปนการคิดและทําจากลางสูบน โดยประชาชนมีสวน
รวม ทางราชการเปนเพียงผูติดตามหรือเปนพี่เล้ียงในการชวยผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาให
ผานข้ันตอนตาง ๆ ดังกลาว 

 
 2.  บริษัท ทางจังหวัดตองการการมีสวนรวมของบริษัทในทองถ่ินกอน รวมในการพัฒนา  

รับผิดชอบ  และแกไขปญหารวมกับประชาชนในพื้นท่ีโดยตรง 
 

3.  ผูนํา จะตองทราบถึงความตองการของชุมชนและเปนตัวแทนของความตองการนั้น 
แลวเก็บรวบรวมความตองการตางๆ เพื่อนํามาประมวลเปนความตองการของชุมชนโดยรวม และ
เปนตัวแทนหรือแกนกลางในการดําเนินงาน 
 

4.  องคการชุมชน ไดแก กลุมสหกรณเกษตรกรตาง ๆ หอการคา กลุมผูนําสูตร กลุม
ผูบริโภคฯลฯ กลุมเหลานี้จะเปนตัวแทนของผลประโยชนประชาชนตางๆ ในการวางรูปแบบและ
แนวทางที่แตละฝายเสนอมา รวมถึงการเลือกผลิตภัณฑใดๆ เพื่อการผลิต การวางแผนกลยุทธตาง ๆ 
ในการดําเนินงาน การวางแผนดานการตลาด เปนตน 
 
                    ผูวิจัยไดนําแนวคิดโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มาใชเปนแมแบบในการศึกษา
เปรียบเทียบกับโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ วามีการ
ดําเนินการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑของทางกลุมใหกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา มีจุดเดน มีจุดขาย  
และเปนท่ียอมรับของคนท้ังในและตางประเทศอยางไร  และผลิตภัณฑของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐตองผานหลักเกณฑแนวคิดของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑอยางไร จึงไดเปนหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีคะแนนสูงสุดในการประเมิน ป 2545 

 

2. แนวคิดเครือขายการส่ือสาร 
 

การที่มนุษยอยูรวมกันเปนกลุมนั้นจําเปนตองใช “การสื่อสาร” มาเปนเคร่ืองมือในการ
เช่ือมโยงบุคคลในกลุมเขาดวยกัน เพราะการส่ือสารภายในกลุมนั้น นับเปนปจจัยพื้นฐานสากลของ
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ปฏิสัมพันธของบุคคลในกลุมท่ีจะชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนขาวสารระหวางสมาชิก เปนพาหนะท่ี
ทําใหเกิดการมีอิทธิพลตอกัน  

 
การส่ือสารภายในกลุมเปนรูปแบบการติดตอท่ีเกี่ยวของและประสานงานภายในกลุม

โดยสมาชิกในกลุมจะมีการรับ การถายทอด เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว วิธีการส่ือสารท่ี
ใชในการส่ือสารความหมายภายในกลุมไดแก การเขียน คําพูด สัญลักษณ การใชสีหนา ทาทาง 
สายตา การสัมพันธตางๆ ก็จัดเปนวิธีการส่ือสารอยางหนึ่ง 

 
ดังนั้นจึงมีผูใหความหมายของ “เครือขายการส่ือสาร” ไวหลากหลายดังนี้ 

 
ถิรนันท อนวัชศิริวงศ  (อางในณัฐณิชา ภูโคกสูง , 2546 : 24)) กลาววา  เครือขายการ

ส่ือสารหมายถึง ระบบการแพรกระจายขอมูลขาวสารในบรรดาสมาชิกของกลุม ซ่ึงมีท้ังเครือขาย
แบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

 
วินิจ  เกตุขํา  (2546 :24) ไดใหความหมายไววา เครือขายการสื่อสารหมายถึง แบบ

แผนการติดตอเกี่ยวของและประสานงานกันภายในกลุม โดยสมาชิกภายในกลุมจะมีการรับการ
ถายทอดเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว 

          
Roger (1986) (2546 : 24) กลาววา เครือขายการส่ือสารเกิดจากความสัมพันธระหวาง

บุคคลซ่ึงเช่ือมโยงกันโดยรูปแบบบการไหลของขาวสาร 
 
จากความหมายของเครือขายการสื่อสารดังกลาวขางตน เครือขายการสื่อสารคือ แบบ

แผนการแพรกระจายขอมูลขาวสารในบรรดาสมาชิกของกลุม ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธระหวาง
บุคคลเช่ือมโยงกัน โดยรูปแบบการไหลของขาวสารมีเครือขายแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

 
เราจะเห็นภาพเครือขายการสื่อสารไดจากกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ เนื่องจาก

ทางกลุมจะมีการส่ือสารส่ังการไปตามกลุมตางๆ เชน กลุมท่ีหนาท่ีทําดอก กลุมท่ีมีหนาท่ีทําใบ 
กลุมท่ีมีหนาท่ีทํากาน เปนตน โดยลักษณะการสั่งงานเปนแบบเครือขายผานทางผูนํากลุม  ซ่ึงแบบ
แผนของเครือขายนั้นมีโครงสรางท่ีตองวิเคราะหจึงเห็นภาพไดชัดเจน สําหรับการวิเคราะห
เครือขายการส่ือสารมีผูใหแนวคิดไวคือ 
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Everett M. Roger และ D. Lowrence Kincaid (1980) (2546 : 24)  ไดกลาวถึงแนวคิด
ของเครือขายการส่ือสารไววา “การวิเคราะหเครือขายการส่ือสาร” เปนวิธีการวิจัยอยางหน่ึงท่ีศึกษา

โครงสรางการส่ือสารในระบบ ศึกษาความสัมพันธของขอมูลเกี่ยวกับการไหลทางการส่ือสาร เปน
การวิเคราะหโดยใชความสัมพันธระหวางบุคคลเปนหนวยของการวิเคราะห 

 
ในดานพฤติกรรมของมนุษยนั้นโดยปกติมนุษยจะมีปฏิกิริยาโตตอบกัน ซ่ึงเปนการ

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันระหวางบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งหรือมากกวานั้น ปกติแลวบุคคล
ในระบบจะทําการติดตอกันกับบุคคลอื่นๆ และก็จะเพิกเฉยกับบุคคลอ่ืนๆ ที่เหลือดวยเชนกัน (เม่ือ
ระบบนั้นมีขนาดใหญ) การไหลของการส่ือสารระหวางบุคคล จึงกลายมาเปนรูปแบบที่เรียกวา 
“โครงสรางการส่ือสาร” (Communication structure) หรือ “เครือขาย” (network) 

 
การวิเคราะหเครือขายการสื่อสารจะอธิบายการสรางความผูกพันของตนเองเขากับหมู

คณะโดยการแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสารกันในโครงสรางการสื่อสารระหวางบุคคล เครือขายการ
ส่ือสารประกอบข้ึนดวยการติดตอกันระหวางบุคคลภายในกลุม โดยจะติดตอกันในรูปแบบการ
ไหลของการส่ือสาร 
  
          วัตถุประสงคอยางหนึ่งของการวิจัยการส่ือสารโดยใชการวิเคราะหเครือขาย (network) 
นั้น เปนการช้ีเฉพาะไปท่ีโครงสรางการส่ือสาร และเพื่อใหเขาใจถึง “ภาพโดยรวม” ของปฏิกิริยา

ของมนุษยในระบบ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการส่ือสารภายในกลุม เชนเดียวกับเครือขายการ
ส่ือสารของกลุมสตรีอาชีพดอกไมประดิษฐ ท่ีมีการสรางความผูกพันภายในกลุมข้ึน โดยมีการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารตางๆ กันภายในกลุม หรือการนัดสังสรรคพบปะพูดคุยกันภายในกลุม  

 
          ซ่ึงเราสามารถท่ีจะเห็นภาพรวมของเครือขายการส่ือสารของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐไดวา ผูกอต้ัง กลุมแกนนํา สมาชิกภายในกลุม มีการติดตอส่ือสารกันมากนอยแคไหน มี
การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกันภายในกลุมกันอยางไร และมีการติดตอส่ือสารกับ
เครือขายภายนอกกลุมอยางไร 

 
          เราจึงสามารถจะวิเคราะหเครือขายการส่ือสารไดวา ภายในกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐมีอุปสรรคในการติดตอส่ือสารกันหรือไม อยางไร และมีโอกาสท่ีจะสรางเครือขายออกไป
ไดมากนอยแคไหน  
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                     ความสัมพันธระหวางการส่ือสารและสถานภาพของสมาชิกในกลุมอาจแยกไดเปน 3 
ลักษณะคือ  (วินิจ  เกตุขํา , 2522 : 25) 
 

1. การส่ือสารมักมีแนวโนมไปสูบุคคลท่ีมีสถานภาพสูงกวาในกลุม เชน หัวหนาหรือ
ประธานกลุมจะมีการส่ือสารกับคนอ่ืนในกลุมมากกวาลูกนองหรือสมาชิก เพราะอยางนอยหัวหนา
จะตองคอยติดตอประสานงาน  รับฟงสมาชิกในกลุม 
 

2. การส่ือสารจะมีแนวโนมไปสูบุคคลท่ีมีสถานภาพเทาเทียมกัน มากกวาแตกตางกัน 
เชน กลุมท่ีมีคนหลายฐานะตางวัยวุฒิ คุณวุฒิกันมากๆ จะมีการส่ือสารนอยกวาในกลุมท่ีมีฐานะ
วัยวุฒิ คุณวุฒิเทาเทียมกัน 

 
3. การส่ือสารจะไมคอยเกดิข้ึนในกลุมบุคคลท่ีมีสถานภาพเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงกวากนั 

หรือสถานภาพไมเปนท่ีบงชัด 
 

ในเร่ืองของเครือขายการส่ือสารนั้น Harold  J. Leavitt (วินิจ เกตุขํา และคมเพชร 
ฉัตรศุภกุล, 2522 : 25) ไดทดลองทําการวิจัยโดยใชแบบของการส่ือสารหลายแบบพบวา การ
ส่ือสารจัดแยกออกไดเปน 2 แบบคือ แบบท่ีมีศูนยกลางกับแบบไมมีศูนยกลาง 

 
          1.  การสื่อสารแบบมีศูนยกลาง (Centralized  Communication)  เปนการส่ือสารท่ีมี
ใครคนใดคนหนึ่งเปนศูนยกลางหรือทางผาน สมาชิกคนอ่ืนๆ ไมมีการติดตอกันโดยตรง แตผานคน
กลาง  การส่ือสารรูปแบบนี้มี 3 ลักษณะคือ เครือขายแบบลูกโซ  แบบตัววาย  และแบบวงลอ 
         
 (1.1) เครือขายการส่ือสารแบบลูกโซ (Chain Network)ไดแกเครือขายการส่ือสารท่ีอยู
ขางขวาหรือซายเทานั้น ผูท่ีเปนศูนยกลางจะอยูตรงกลาง  และมีบุคคล 2 คนทําหนาท่ีเปนลูกโซ 
และจะสามารถติดตอกับบุคคลเพียงคนเดียวเทานั้น คนในเครือขายจะสงขาวไปยังคนอ่ืนโดยผาน
คนกลางเทานั้นจะไมติดตอกันโดยตรง ผูท่ีเปนศูนยกลางจะเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลและตัดสินใจ 
แลวจึงสงผลการตัดสินใจมายังคนตอๆ มาจนกระท่ังคนสุดทาย  

 
(1.2) เครือขายการสื่อสารแบบตัววาย (Y Network) ไดแกเครือขายการส่ือสารท่ีมี

สมาชิกท่ีอยูตรงกลางเพียง 2 คน จะทําหนาท่ีประสานงานและสงขอมูลท่ีไดรับจากสมาชิกคนอ่ืนๆ 
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ท่ีอยูรอบนอก การส่ือสาร แบบนี้มีความเหมาะสมกวาแบบลูกโซในแงท่ีทําใหงานสําเร็จไดดีกวา 
เพราะขอมูลสามารถผานทิศทางตางๆไดมากกวา แทนท่ีจะอาศัยคนท่ีอยูถัดไปเทานั้น  

 
โดยปกติบุคคลท่ีอยูตรงกลางสักคนหรือ 2 คน เทานั้นท่ีมีความพอใจตอรูปแบบการ

ส่ือสารแบบนี้ แตสวนท่ีเหลือของกลุมหรือผูท่ีอยูรอบนอกมีความพอใจตํ่า รูปแบบของเครือขาย
การส่ือสารแบบตัววายนี้มักจะเกิดข้ึนในกลุมท่ีสมาชิกเพียง 1 คน หรือ 2 คนเทานั้น เต็มใจท่ีจะรับ
ทํางานและรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน ในขณะท่ีสวนท่ีเหลือของกลุมไมยอมรับผิดชอบ 

 
(1.3)  เครือขายการส่ือสารแบบวงลอ (Wheel Network) ไดแกเครือขายการส่ือสารท่ีมี

สมาชิกในกลุมจะส่ือสารกับศูนยกลางของกลุมซ่ึงมีศูนยกลางเพียงคนเดียว สมาชิกอีก 4 คนใน
เครือขายจะสามารถติดตอไปยังผูท่ีเปนศูนยกลางการส่ือสาร แตไมสามารถติดตอกันไดโดยตรงกับ
สมาชิกอ่ืนในการแกปญหาของกลุม สมาชิกจะสงขอมูลไปยังศูนยกลางผูตัดสินใจ และสงผลการ
ตัดสินใจมายังสมาชิก  
        

ภาพท่ี 2  เครือขายการส่ือสารแบบวงลอ               ภาพท่ี 3  เครือขายการส่ือสารแบบตัววาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  เครือขายการส่ือสารแบบลูกโซ 

 
 
 

  B  C 

 A 

 D 

 A 

 C 

 E 
 B 

 D 
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2. การส่ือสารแบบไมมีศูนยกลาง (Decentralized Communication) เปนเครือขายการ
ส่ือสารแบบทุกชองทาง (All Channel Network) ไดแกเครือขายการส่ือสารท่ีสมาชิกในกลุมทุกคน
จะมีการส่ือสารระหวางกันโดยอิสระ เปนเครือขายการติดตอท่ีสมบูรณท่ีสุด เพราะไมมีขอจํากัด
การส่ือสารของสมาชิก  สมาชิกทุกคนสามารถติดตอกับคนอ่ืนๆ ในเครือขายไดโดยตรง สมาชิกแต
ละคนจะตัดสินแกปญหาดวยตนเอง  เครือขายแบบนี้เปดโอกาสใหมีปฏิกิริยายอนกลับสูงท่ีสุด และ
การตัดสินใจก็จะทําใหถูกตองมากท่ีสุด ขณะเดียวกันขวัญและกําลังใจของสมาชิกจะดีกวาเครือขาย
ท่ีไดกลาวมาแลวท้ังหมด 

 
                          ภาพท่ี 5  เครือขายการส่ือสารแบบทุกชองทาง 
 
                                                                                                                         
                  

 
 
 
 
 

           
         

ท่ีมา : Harold J. Leavitt ,1980 
 

          เครือขายการสื่อสารท่ีกลาวมาแลวขางตน ลวนแตเปนแบบแผนการส่ือสารท่ีกลุม
อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐสามารถนํามาใชในการติดตอส่ือสารกันและประสานงานกันภายในกลุม 
โดยแบบแผนแตละแบบของการส่ือสารนั้นมักจะเกี่ยวโยงไปถึงระดับสมาชิก หรือสถานภาพของ
สมาชิกแตละคนในกลุม คือบุคคลถายิ่งมีสถานภาพสูง เชน เปนหัวหนา การส่ือสารก็จะเปนแบบ
หนึ่ง แตถาเปนสมาชิกกับสมาชิกดวยกัน การส่ือสารก็อาจจะแตกตางกันไป โดยตองข้ึนอยูกับ
สถานภาพเปนสวนประกอบดวย 
 
         Shaw (ยุบล   เบ็ญจรงคกิจ , 2534 : 28) ทําการสรุปผลงานวิจัยในเร่ืองของเครือขายการ
ส่ือสารไวในประเด็นสําคัญดังนี้ 

A 

   B 

  C   D 

  E 
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1. เครือขายแบบมีศูนยกลางจะกอใหเกิดปญหาผูนําเพียงคนเดียว และเกิดข้ึนไดงาย
กวาแบบไมมีศูนยกลาง เพราะคนกลางในโครงสรางจะไดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหามากกวาสมาชิก
คนอ่ืนๆ  ทําใหคนกลางเปนผูควบคุมความสําเร็จในการทํางานของกลุม เพราะเขาอยูในตําแหนง
ตัวเช่ือมการส่ือสารท่ีสําคัญ 

 
2. โครงสรางการส่ือสารแบบไมมีศูนยกลางจะมีประสิทธิภาพมากกวาในการแกปญหา

สลับซับซอน แตโครงสรางการส่ือสารแบบมีศูนยกลางมีประสิทธิมากกวาในการแกปญหางายๆ 
และการทํางานงาย ใชขอมูลขาวสารจํานวนนอยในงานท่ีตองการขอมูลเพียงประการเดียว  

 
3. เครือขายแบบมีศูนยกลางจะทํางานโดยกอใหเกิดขอผิดพลาดนอย และสําเร็จเร็วกวา

แบบไมมีศูนยกลาง เพราะการติดตอส่ือสารแบบนี้เปนการติดตอทางเดียวท่ีถูกครอบงําโดยผูนํา
เพียงคนเดียว ความเปนระเบียบถูกกําหนดข้ึน เพื่อไมใหมีขาวสารมาก 
          

สวนการติดตอส่ือสารแบบวงกลม สมาชิกของกลุมจะติดตอกับบุคคล 2 คนได พวก
เขาจึงใชเวลามากกวา แตในงานท่ีตองใชขอมูลรวมกันและตองมีการปฏิบัติรวมกันดวยนั้น 
โครงสรางการส่ือสารแบบไมมีศูนยกลางจะทํางานไดรวดเร็วและมีขอผิดพลาดนอยกวาการส่ือสาร
แบบมีศูนยกลาง 

 
4. สภาวะขาวสารทวมทนมักจะเกิดข้ึนในเครือขายการส่ือสารแบบมีศูนยกลาง  

เพราะขาวสารและการตัดสินใจจะไปรวมอยูท่ีจุดศูนยกลางของเครือขาย การส่ือสารแบบนั้นจะอยู
ในสภาวะขาวสารและการตัดสินใจไปรวมอยูท่ีจุดศูนยกลางของเครือขาย ทําใหผูนําของโครงสราง
การส่ือสารแบบนั้นอยูในสภาวะขาวสารทวมทนได  
 
          สวนเครือขายการส่ือสารแบบไมมีศูนยกลางนั้น ทุกคนตองใชขอมูลรวมกัน  ตองเปนผู
ตัดสินใจ และเปนผูนํา   จึงเปนการยากท่ีจะมีใครเกิดสภาวะขาวสารทวมทนได 
 
                  ดังนั้นจากรูปแบบของการติดตอส่ือสารในกลุมนั้น จะมีทิศทางของการส่ือสารท่ีมี
ลักษณะเปนการส่ือสารทางเดียว (One–way Communication) และการส่ือสารแบบสองทาง (Two–

way Communication) ข้ึนอยูกับสมาชิกในกลุมท่ีทําการส่ือสารระหวางกัน ถาสมาชิกในกลุมไดมี
การติดตอส่ือสารกันมากเทาไร ก็จะเกิดการส่ือสารระหวางกัน โดยการโตตอบ การเสนอแนะ การ
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ช้ีแจงและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอกัน อันจะนําไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกันใน
การเขากลุม ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุมท่ีมีการส่ือสารแบบสองทาง จะดีกวากลุมท่ีมีการ
ส่ือสารแบบทางเดียว  

 
แมวาจะมีการวิจัยเชิงทดลองในเร่ืองของทิศทางการส่ือสารท่ีพบวา การส่ือสารแบบ

สองทางอาจจะชากวาการส่ือสารแบบทางเดียว แตมีความถูกตองมากกวา เพราะการส่ือสารแบบ
สองทางผูสงสารสามารถรับรูถึงปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback) ของผูรับสารไดทันที และสามารถ
ปรับปรุงเนื้อหาของสารไดตลอดเวลา  เพื่อใหเหมาะสมกับสมาชิกในกลุม (วินิจ เกตุขํา และคม
เพชร   ฉัตรศุภกุล , 2522 : 28) 

 
จากท่ีไดกลาวมาแลวจะเห็นวาความสําคัญของเครือขายหรือโครงสรางการส่ือสารใน

กลุมนั้นข้ึนอยูกับผูนําซ่ึงทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของกลุม เช่ือมโยงและประสานสัมพันธระหวาง
สมาชิกในกลุมและนําพากลุมไปยังเปาหมายท่ีวางเอาไว ผูนําจึงถือไดวาเปนปจจัยสําคัญประการ
หนึ่งในอันท่ีจะทําใหกลุมปฏิบัติงานไดสําเร็จตามท่ีมุงหวังไว 

 
ผูนํา (Opinion Leader) เปนบุคคลท่ีมีสวนทําใหกลุมประสบความกาวหนาและ

บรรลุผลสําเร็จและทําใหการทํางานของกลุมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูนําเปน
บุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนในกลุม เปนอิทธิพลในทางบวก คือบุคคลกลุมยอมรับและยอม
ปฏิบัติตามความคิดเห็นหรือคําส่ังของผูนําดวยความเต็มใจ แนวความคิดเกี่ยวกับผูนําในสมัยตางๆ 
มีความแตกตางกันไปตามยุคสมัย (วินิจ  เกตุขํา และคมเพชร   ฉัตรศุภกุล, 2522 : 29) 
  

ผูนําในสมัยโบราณ แนวความคิดเกี่ยวกับผูนําในสมัยโบราณมองวาผูนําจะเปนผูท่ี
แข็งแรง ถามีการตอสูทางดานกําลังกาย บุคคลผูนี้จะเปนผูชนะอยูเสมอ ดังนั้นการเปนผูนําจึงเปนผู
ท่ีมีพลัง มีอํานาจเหนือคนอ่ืน เปนท่ียําเกรง สามารถส่ังใหสมาชิกทํากิจกรรมตางๆ ไดตามตองการ 
ผูนําลักษณะนี้อาจเปนบุคคลท่ีไมมีความฉลาด ไมสามารถนํากลุมใหพัฒนาไปได เม่ือมีผูท่ีแข็งแรง
กวาก็สามารถยึดครองตําแหนงไปได ดังนั้นผูนําในสมัยโบราณจะพยายามสรางอํานาจเพ่ือความ
ยิ่งใหญ 

ผูนําในสมัยปจจุบันเนนในเร่ืองของการนําใหกลุมพัฒนาไป ดังนั้นผูนําจะตองเปนผูมี
ความสามารถ มีความฉลาดพอท่ีจะชวยเหลือกลุมใหกาวหนาไปสูความสําเร็จ ผูนําตามแนวคิดนี้
จะตองมีความสามารถหลายดาน  
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สมาชิกกลุม  เตือนใจ แววงาม (2522 : 31) ไดกลาวถึงบทบาทและพฤติกรรมของ
สมาชิกกลุมวา สมาชิกกลุมเปนองคประกอบหน่ึงท่ีมีความสําคัญมากตอความสําเร็จของกลุม กลุม
จะดําเนินไปดวยดีหรือไม ข้ึนอยูกับความสามารถและความรวมมือในการเปดเผยความรูสึกนึกคิด
ของสมาชิกในกลุมแตละคน และการสนับสนุนใหสมาชิกอ่ืนๆ ทําเชนเดียวกับตนดวย   

 
สมาชิกแตละคนก็มีพฤติกรรมในกลุมแตกตางกัน พฤติกรรมบางอยางบางก็เปน

อุปสรรคตอการพัฒนาการของกลุม แตบางพฤติกรรมก็ชวยสงเสริมใหกลุมกาวไปขางหนา ดังนั้น
ผูนํากลุมมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจกับลักษณะและพฤติกรรมตางๆ ของสมาชิก
ในกลุม เพื่อนําพากลุมใหประสบความสําเร็จ 
 

การศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ “กลยุทธการส่ือสารการตลาด

ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ กรณีศึกษาโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐ  ท้ังนี้ในการท่ีกลุมจะสามารถวางแผนการดําเนินงานการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ
ดอกไมประดิษฐไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากสมาชิกในกลุม 
และการแสดงบทบาทของผูนํากลุมเปนสําคัญ  
 

การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกแตละคน และระหวาง
ผูนํากลุมกับสมาชิกของกลุมนั้น เปนไปตามกระบวนการส่ือสารภายในกลุม ดังนั้นการส่ือสาร
ภายในกลุมจึงเปนชองทางในการท่ีจะสรางเครือขายการส่ือสารใหขยายออกไปไดหลายรูปแบบ ไม
วาจะเปนการส่ือสารแบบมีศูนยกลางหรือการส่ือสารแบบไมมีศูนยกลาง 

 
ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับเครือขายการส่ือสารดังกลาวมาใชเปนแนวทางการวิเคราะห

เครือขายการส่ือสารดานการส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ  
เพื่ออธิบายผลที่ไดจากการวิจัยใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
3.  แนวคิดการส่ือสารในกลุม (Group Communication) 
                     
                    กัลล่ี (Gully, ณัฐณิชา ภูโคกสูง ,2546 :24) นักจิตวิทยาอีกทานหนึ่งใหความหมายท่ี
สอดคลองกัน และยังเห็นวากลุมมีความหมายลึกซ้ึงมากกวาการท่ีบุคคลมารวมกิจกรรมกันเทานั้น 
แตกลุมจะตองประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการคือ 
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1. สมาชิกจะตองมีวัตถุประสงครวมกัน และวัตถุประสงคนั้นตองสนองตอความ
ตองการของสมาชิกแตละคน 

2. ผลงานท่ีเกิดข้ึนจะตองมาจากความรวมมือของสมาชิกทุกคนในกลุม  
3. มีการส่ือสารทางวาจาหรือมีความสัมพันธระหวางสมาชิกโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได 
          
ลอเซอร  (Loeser, ณัฐณิชา ภูโคกสูง, 2546 :24 ) ไดกลาวถึงลักษณะของ “กลุม” ไววา 

ในสมาชิกในกลุมจะตองมีการติดตอสัมพันธซ่ึงกันและกัน มีจุดมุงหมายรวมกัน มีความสัมพันธตอ
กันราวกับเปนหนาท่ีสําคัญ มีสิทธิท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งดวยความสมัครใจ และสามารถกําหนด
ทิศทางของกลุมได 

 
แม็กไควล  (McQuail , 1992 ) ไดใหความหมายของกลุมวา เปนการรวมตัวของบุคคล

ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ (Interaction) มีความสนใจรวมกันหรือแสดงออกรวมกันในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดย
รับอิทธิพลหรือผลกระทบจากกันและกัน 

 
จากคําอธิบายขางตน ลักษณะของกลุมสามารถสรุปไดวา จะตองมีคนตั้งแต 2 คนข้ึน

ไปมารวมตัวกันซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย ตามท่ีนักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาไดศึกษา
และกลาวไววา การดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมนั้นมนุษยไมสามารถท่ีจะอยูลําพังคนเดียวได แต
จําเปนจะตองอยูรวมกันเปนกลุม โดยการรวมกลุมนี้มีสาเหตุมาจากปจจัยหลายอยาง  

 
วิไลรัจส   กฤษณะภูติ  (2532) ไดศึกษาวจิยัในเร่ืองกลุมในสังคมไทยและสรุปวา ปจจัย

ท่ีทําใหเกิดกลุม ไดแก 
1. ปจจัยดานสังคม เชน ความตองการเขาสังคม ตองการเพ่ือนคูคิดมิตรคูใจ ตองการ

พึ่งพาอาศัยกันและชวยกันทํางานเปนกลุม เปนตน 
 

2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ  คือมีกิจกรรมดานเศรษฐกิจสอดคลองกัน  คลายคลึงกัน   เชน 
การมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน 
 

3. ปจจัยดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีสมัยใหมยอมจะมีผลในการติดตอสัมพันธทาง
สังคมและมีผลตอการดํารงชีวิต เชน เทคโนโลยีดานการส่ือสาร การคมนาคม จะชวยใหการติดตอ
ระหวางกลุมสะดวกข้ึนและชวยในการใหขอมูลขาวสารเร็วข้ึน 
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4. ปจจัยดานชีวภาพและจิตวิทยา  เชน  ตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ  ตองการ
การยอมรับในความสามารถและอ่ืนๆ 
 
          ประเภทของกลุม  Feldman - Amold , 1983 (อางในจารุณี พัชรพิมานสกุล , 2542 : 18) 
ไดแบงประเภทของกลุมออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
 

1. แบงตามกิจกรรม 
       -  กลุมการทํางาน (Work group)  คือ  กลุมท่ีรวมตัวกันเพื่อทํางานรวมกันใหเกิด

ความสําเร็จของการงาน 
                            - กลุมสังคม (Social group) คือ กลุมท่ีรวมตัวกันเพื่อสรางความสัมพันธทางสังคม
ในหมูสมาชิก  
 

2. แบงตามการเกิดกลุม 
                           -  กลุมทางการ (Formal group)  คือ  กลุมท่ีสรางข้ึนเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะ  หรือ
กลุมท่ีจัดต้ังอยางเปนทางการ โดยทั่วไปมักถูกกําหนดไวตั้งแตแรกเร่ิมต้ังองคการ เปนกลุมท่ีมีการ
กําหนดตัวสมาชิกของกลุมอยางแนนอน มีประกาศจัดต้ังวัตถุประสงค ภารกิจ อํานาจ หนาท่ี ถูก
กําหนดไวอยางรัดกุม กลุมเหลานี้เกิดจากความตองการขององคการ สมาชิกในกลุมถูกมอบหมาย
ใหเขามาอยูในกลุม โดยไมคํานึงถึงความตองการเฉพาะบุคคล เชน กลุมผูบริหารระดับสูง กลุม
ทางการท่ีเกิดบอย คือ กลุมส่ังการ (Command group) กลุมงานช่ัวคราว (Temporary task group) 
 
                    -  กลุมไมเปนทางการ (Informal group) คือ  กลุมท่ีรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ  อาจ
เปนไดท้ังกลุมท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน เชน การรวมกลุมกันเพื่อมุงหมายใหเกิดความคลองตัวใน
การทํางานของบุคลากรหลายฝาย และกลุมท่ีไมเกี่ยวของกับการทํางาน ซ่ึงมักเปนการรวมตัวกัน
ตามความตองการ ความสนใจของแตละบุคคล เปนกลุมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ สมาชิกกลุมรวมตัว
กันอยางสมัครใจและเปล่ียนแปลงได 
  
                   เปาหมายของกลุม  ในการรวมกลุมโดยท่ัวไปยอมมีการกําหนดเปาหมายของกลุมอยู
แลว แตพรอมกันนั้นสมาชิกในกลุมแตละคนก็มีปญหาของตนเองแอบแฝงอยูดวย ดังนั้นสามารถ
แบงเปาหมายไดเปน 2 ประเภท คือ เปาหมายของกลุม (Group goal) เปาหมายสวนบุคคล 
(Individual goal) มีรายละเอียดดังนี้ (ทิศนา แขมมณี และคณะ , 2522  : 21) 
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           - เปาหมายของกลุม (Group goal) หมายถึงเปาหมายของกลุมท่ีไดถูกกําหนดข้ึนไวจาก
สมาชิกของกลุม ตัวแทนกลุม หรืออาจเปนบุคคลเดียวกัน ซ่ึงหนาท่ีของหัวหนากลุมคือ ตองคอย
เนนจุดมุงหมายหรือเปาหมายของกลุมใหสมาชิกเขาใจตรงกันเสมอ รวมทั้งคอยแกไขความเขาใจ
ของสมาชิกในกลุมใหดําเนินไปสูเปาหมายของกลุมรวมกัน 

 
                  - เปาหมายสวนบุคคล (Individual goal) หมายถึงเปาหมายของแตละบุคคลซ่ึงอาจจะ
นํามาซ่ึงความแตกแยกของกลุม ยกเวนถาผูท่ีมีเปาหมายสวนบุคคลนั้นเขาใจเปาหมายสวนรวมของ
กลุม หรือ เปาหมายสวนบุคคลนั้นมิไดสงผลตอกระบวนการกลุม นอกจากน้ีแลว ในการรวมกลุม
ลักษณะท่ีเปนองคกรก็ยังมีเปาหมายขององคกร (Organization goal) อันเปนเปาหมายขององคกรท่ี
ทุกกลุมในองคกรและสมาชิกขององคกรตองทําความเขาใจและดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
ขององคกร 

 
            ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับกับการส่ือสารในกลุมดังกลาว มาใชเปนแนวทางในการ

วิเคราะหกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐวามีการแบงกลุม จุดมุงหมาย และเปาหมายของกลุม
อยางไร เพื่ออธิบายผลจากการวิจัยเครือขายการส่ือสารดานการส่ือสารการตลาดของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 
4.  แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร  
     (INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION : IMC) 
          
                   สมาคมบริษัทตัวแทนโฆษณาแหงสหรัฐอเมริกา (The American Association of 
Advertising Agencies) ไดใหความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรไววา  การส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรเปนการวางแผนภายใตแนวความคิดเดียว โดยการใชการส่ือสารหลายๆ 
รูปแบบเพื่อใหบรรลุแผนดังกลาว ไมวาจะเปนการโฆษณา การตอบกลับโดยตรง การสงเสริมการ
ขาย และการประชาสัมพันธ  ซ่ึงรูปแบบตางๆ จะถูกใชอยางผสมผสาน เพื่อความชัดเจนตรงกันเปน
หนึ่งเดียวและเกิดผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
                   การส่ือสารการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีนักการตลาดกระทําข้ึน เพ่ือใช
ในการส่ือความหมายถายทอดความคิดไปยังผูบริโภคหรือลูกคา เกี่ยวกับผลิตภัณฑแลพบริการ หรือ
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ส่ิงอ่ืนใดใหเกิดการยอมรับ  แสดงพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงคท่ีมุงหวังไว (พิบูล           
ทีปะปาล , 2537 : 22) 
 
                    การส่ือสารการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันท่ีจะส่ือ
ความหมาย สรางความเขาใจ สรางการยอมรับระหวางธุรกิจผูบริโภค โดยมุงหวังใหเกิดพฤติกรรม
ตอบสนองตามวัตถุประสงคของธุรกิจนั้นๆ   (สุวัฒนา  วงษกะพันธ , 2530 : 55) 
 
                   วุฒิชาต  สุนทรสมัย (2537 : 171) การส่ือสารการตลาด  หมายถึง  กระบวนการที่กอการ 
หรือธุรกิจท่ีเปนองคประกอบท้ังหมดของสวนประสมทางการตลาด  เพื่อกอใหเกิดการตอบสนอง
ความตองการตอผูบริโภคและตอธุรกิจ      
           
                   พรรณพิมล  กานกนก (2530 : 182) การส่ือสารการตลาด  หมายถึง  กระบวนการ
นําเสนอขาวสารในรูปของการกระตุน เรงเราดวยวิธีการตางๆ ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายทางการตลาด 
โดยมุงหวังท่ีจะกอใหเกิดการตอบสนองจากผูบริโภคกลุมนั้นตามลักษณะท่ีคาดหมายหรือกําหนด
ไวลวงหนา และหมายถึงการกําหนดชองทางการส่ือสารไปยังตลาด เพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารจาก
ผูบริโภคในตลาดนํามาตีความ  ประกอบในการดําเนินงานตอไป  และหาชองทางใหมหรือโอกาส
ในการส่ือสารคราวหนาตอไปใหดีกวาเดิม 
            
                    เสรี วงษมณฑา (2540 : 3) กลาววาครบเคร่ืองเร่ืองการสื่อสารการตลาด (Intergrated 
Marketing Communication : IMC ) หมายถึงกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการส่ือสาร
การตลาด ท่ีตองใชการส่ือสารเพื่อการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง  เปาหมาย
ของ IMC คือการมุงสรางพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดย
การพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินคา  เพื่อใหผูบริโภคกลุมเปาหมายจะไดรูจักสินคาท่ีจะนําไปสู
ความรู ความคุนเคย และความเช่ือม่ันในสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่ง 
                
                    จากคําจํากัดความขางตนท้ังหมด สรุปไดวาการส่ือสารการตลาดเปนกระบวนการ
นําเสนอขาวสารและการกําหนดชองทางการส่ือสารในรูปแบบของการกระตุนไปยังกลุมเปาหมาย
ทางการตลาด เพื่อใหไดรวบรวมขอมูล ขาวสารจากผูบริโภคกลุมเปาหมายมาตีความประกอบใน
การดําหาชองทางหรือโอกาสใหมๆ ในการส่ือสารการตลาดในคราวตอไปใหดีกวาเดิม โดยมุงหวัง
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ใหเกิดการตอบสนองจากผูบริโภคกลุมเปาหมาย ในลักษณะท่ีไดมีการคาดหมายไวลวงหนาแลว
  
                   ในฐานะท่ีการส่ือสารการตลาดเปนเสมือนสวนเช่ือมโยงธุรกิจกับลูกคาของเขาท่ีมีอยู
อยางกระจัดกระจายท่ัวไปในตลาดสวนตางๆ เพ่ือใหท้ัง 2 ฝายมีความเขาใจซ่ึงกันและกันและรูถึง
การเคล่ือนไหวของแตละฝายไดตามตองการ  
 
                   กระบวนการของการส่ือสารทางการตลาด ซ่ึงมีองคประกอบ ไดแก สินคาและบริการ 
ผูผลิตรูวาควรผลิตสินคาและบริการใหมีลักษณะและคุณสมบัติอยางไร จึงจะตรงกับความตองการ
ของผูบริโภค  ราคา ในราคาจําหนายเทาไร  สถานท่ี สินคา และบริการนั้นๆ ถาเปนท่ีพอใจจะ
สามารถหาซ้ือไดจากท่ีไหน และการสงเสริมการตลาด ถาซ้ือแลวจะไดรับสินคาและบริการใดตอบ
แทนจากรานคานั้นบาง เพราะฉะน้ัน นักการตลาดจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการส่ือสาร
การตลาดมากเปนพิเศษ 

          
              บทบาทของการสื่อสารการตลาดในดานตางๆ  ของสวนผสมทางการตลาด  
 

                    ในกระบวนการทางการตลาด องคประกอบทุกประการของสวนผสมทางการตลาด ซ่ึง
ไดแก ดานสินคาและบริการ ดานราคา  ดานสถานท่ี และดานการสงเสริมการจําหนาย ตางก็มี
บทบาทในการทําหนาท่ีเปนสัญลักษณ  เพื่อถายทอดความคิดจากผูผลิตไปยังกลุมผูบริโภค
เปาหมาย  (สุวัฒนา วงษกะพันธ , 2530 : 76) 
 
                   การกําหนดองคประกอบแตละตัวของ Marketing mix ไมใชกําหนดไปทีละตัว แตตอง
ผสมผสานท้ัง 4 ตัว ใหสอดคลองกับตลาดเปาหมาย positioning และพิจารณาในภาพรวม  (รังสรรค  
เลิศในสัตย , 2544 :112 ) 
                
                   ในการทําตลาดของสินคาและบริการทุกประเภท  ปจจัยสําคัญท่ีตองวิเคราะหและ
กําหนดใหชัดเจนก็คือ 4 องคประกอบสําคัญ (4 p) ท่ีจะมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวทาง
การตลาดน้ันก็คือ  1.ตัวผลิตภัณฑ   2.ราคา  3.การกระจายสินคา  4.การสงเสริมการขาย (วีรวุธ 
มาฆะศิรานนท ,  2542 :11) 
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                  นักศึกษาวิชาการตลาดมักจะคุนเคยกับคําวาสวนผสมทางการตลาดท่ีมีอยู 4p ตลอดเวลา
คือ Product Price Place Promotion ซ่ึงหมายความถึงการมีสินคาท่ีตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคขายในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับ ดวยระบบการจัดจําหนายท่ีเอ้ือตอความสะดวกในการซ้ือ
หาของผูบริโภคตามลักษณะของพฤติกรรม  ดวยความพยายามท่ีถูกตองและมีทิศทางท่ีนําไปสู
สัมฤทธิผลของการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ( เสรี วงษมณฑา , 2538 : 30)  
 
                  จากแนวคิดของนักการตลาดขางตน จะเห็นไดวาสวนผสมทางการตลาดก็คือ เคร่ืองมือ
ตางๆ ท่ีสามารถควบคุมได เพื่อบรรลุเปาหมายการตลาดในตลาดเปาหมาย  องคประกอบหลักก็
ไดแกผลิตภัณฑราคา  การกระจายสินคา  และการสงเสริมการตลาด  หรือเรียกวา 4 p นั่นเอง  ซ่ึงแต 
ละ p มีบทบาทดังนี้ 

                    
                  บทบาทดานสินคาและบริการ 
 

                   ผูประกอบการจะทําธุรกิจไดหลังจากเลือกตลาดเปาหมายแลว จะตองจัดหาผลิตภัณฑ
มาเสนอขาย ผลิตภัณฑอาจเปนส่ิงท่ีมีตัวตนเรียกวาสินคา หรือส่ิงท่ีไมมีตัวตนเรียกวาการบริการ แต
สามารถทําใหลูกคาเปาหมายพึงพอใจได  

        

                ผลิตภัณฑเปนองคประกอบหนึ่งของสวนประสมทางการตลาด เปนองคประกอบท่ี
กิจการสามารถควบคุมเปล่ียนแปลงได แตกิจการจะเปล่ียนแปลงใหเปนท่ีถูกใจตลาดเปาหมาย และ
ทําใหกิจการบรรลุวัตถุประสงค จะตองทําความรูจักกับสวนประกอบตางๆ ของผลิตภัณฑเปนอยาง
ดี เพ่ือสามารถเลือกกลยุทธทางการส่ือสารการตลาดใหสอดคลองกับแรงจูงใจ และพฤติกรรมของ
การซ้ือของตลาดเปาหมาย 
                    
                   สินคาและบริการ (Product and Service) จะตองสามารถทําหนาท่ีแจงใหผูบริโภคท่ีได
พบสินคานั้น ไดทราบถึงขอมูลตางๆ เชน ตราสินคา รูปแบบของหีบหอ ตัวสินคา เคร่ืองหมาย
การคา เหลานี้จะส่ือหมายและความเขาใจใหผูรับขาวสารได และสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคดานคุณสมบัติเฉพาะตัวของสินคาแตละชนิด เพื่อยังประโยชนใชสอยและอํานวย
ความสะดวกในกิจกรรมตางๆ ตลอดจนสรางความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสินคาและบริการนั้นๆ 
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                   ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสินคา ขอมูลตางๆ เหลานั้นจะทําหนาท่ีในการ
ส่ือสารการตลาด โดยส่ือความหมายใหลูกคาไดรับรู ไดสัมผัส และไดทดลองใชสินคานั้นๆ ซ่ึง
สัญลักษณของสินคาจะทําหนาท่ีในการส่ือความหมายไดแตกตางกนัไป ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของ
ผูรับขาวสารและอิทธิพลของวัฒนธรรมในสังคมกลุมนั้นๆ เปนตน  
 
                    เสรี  วงษมณฑา (การตลาดเชิงปฏิบัติไดจริงๆ , 2540 : 55)  กลาววา  นักการตลาดยึด
หลักการที่วาสินคาท่ีจะขายไดตองมีผลประโยชนท่ีแตกตางจากสินคาอ่ืน ซ่ึงผลประโยชนของ
สินคาตองชัดเจน  การเลือกผลประโยชนไมควรเกิน 2 ประเด็น 
   
                   วีรวุธ  มาฆะศิรานนท (การทําตลาด 23 วิธี , 2542 : 11)  กลาววา  ปรัชญาในการขาย
สินคาและบริการก็คือ การพยายามแสวงหาความตองการที่แทจริงของผูบริโภคกลุมท่ีเปนเปาหมาย  
แลวจึงทําการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับความตองการนั้น ทุกองคประกอบ
เหลานี้จะไดรับการพิจารณาออกแบบในลักษณะที่สอดคลอง และสรางพึงพอใจใหตรงกับความ
ตองการของลูกคาเปนหลัก  
  
                   กลาวโดยสรุปแลว บทบาทดานสินคาและบริการตอการส่ือสารการตลาดนั้น สามารถ
จะพิจารณาจากองคประกอบไดหลายประเด็นดวยกัน ตั้งแตหนาท่ี สีสัน ขนาด ลักษณะโดยท่ัวไป 
ตลอดจนตราและยี่หอของสินคา 
 
                 บทบาทดานราคา 
                   ราคา (Price) ทําหนาท่ีในการส่ือสาร โดยแจงใหผูบริโภคไดรับทราบถึงอัตราการ
แลกเปล่ียนสินคาและบริการนั้นๆ ผูจําหนายเลือกใชราคาเปนเคร่ืองบงบอกใหผูบริโภคสามารถ
ประเมินคุณภาพ และคุณคาของสินคาและบริการที่เขาคาดหมายวาควรจะไดรับ นอกจากน้ีราคายัง
เปนตัวชวยในการตัดสินใจเลือกสินคาและบริการของผูบริโภคบางจําพวก ท่ีซ้ือสินคาเพราะวา
ตองการความภูมิใจในการเลือกซ้ือสินคา และการใชสินคาราคาแพงอีกดวย 

  

                  ราคาเปนเคร่ืองกําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคาและบริการตางๆ การซ้ือ
ขายจะสําเร็จเม่ือผูซ้ือเต็มใจท่ีจายในราคาหนึ่ง และผูขายพอใจท่ีจะขายในราคาเดียวกันนั้น ปญหา
การตั้งราคาสินคาใหเหมาะสม จึงจะตองพิจารณาจากปจจัยประกอบหลายดาน มูลเหตุจูงใจในการ
ซ้ือ พฤติกรรมตางๆ ของผูซ้ือ สภาพเศรษฐกิจ ตัวบทกฎหมาย บทบาทของรัฐบาล ตนทุนคาใชจาย
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ของสินคาและบริการ จริยธรรมของผูขาย เปนตน ผูขายจะตองวิเคราะหจากปจจัยตางๆ เหลานี้ 
ตัดสินใจเลือกราคาสินคาท่ีเหมาะสมภายใตเง่ือนไขของวัตถุปกระสงคและนโยบายของกิจการ 
  
                   เสรี  วงษมณฑา (2540) กลาววา  นักการตลาดท่ีดีจะไมคํานึงเร่ืองราคาถูกหรือแพง  แต
คํานึงวาสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาหรือไม ถาเขามีความสามารถสรางมูลคาเพิ่มกับสินคา 
และทําใหผูบริโภคยอมรับราคาสินคาดังกลาวได  ซ่ึงการสรางมูลคาเพิ่มเปนการสรางท่ีเรียกวา สาย
โซแหงการสรางคุณคา  
 
                    นั่นหมายความวานักการตลาดจะตองพิจารณากิจกรรมของลูกคาในการซ้ือทุกจุดต้ังแต
กอนซ้ือ ขณะซ้ือ และหลังซ้ือ วาเขามีกิจกรรมอะไรบาง และถือวากิจกรรมของผูบริโภคทุก
กิจกรรมคือโอกาสของการสรางมูลคาเพิ่ม 

                    
                 บทบาทดานสถานท่ี 
                   สถานท่ี (Place) หมายถึงสถานท่ีท่ีผูบริโภคจะสามารถไดพบเห็นสินคาและบริการท่ี
วางจําหนาย หรือสถานท่ีท่ีผูบริโภคสามารถเขามารับบริการในดานตางๆ ท่ีตนตองการได หรือ
สถานท่ีท่ีทําการซ้ือขายสินคา คุณสมบัติของสถานท่ีจําหนายนี้สามารถส่ือความหมายใหผูบริโภค
เขาใจความหมายตามท่ีผูจําหนายตองการจะใหเปนเชนนั้นได รานคาหรือสถานบริการ 2 แหง 
จําหนายสินคาและบริการประเภทเดียวกัน จะสามารถส่ือความหมายหรือสรางความรูสึกแกผูไดรับ
ขาวสารในลักษณะท่ีแตกตางกันก็ได โดยเฉพาะในกรณีท่ีเปนสินคาและบริการที่ผูบริโภคกลุมนั้น
ยังไมมีความคุนเคย ไมรูจักมากอน เชน การตกแตงอาคารสถานท่ีท้ังภายในและภายนอก พนักงาน
ขาย ทําเลที่ตั้ง เปนตน 
       
                   เสรี  วงษมณฑา  (2540)  กลาววา  คําวา Place ไมไดหมายถึงสถานท่ีเทานั้น  แต
หมายความรวมไปการควบคุมปริมาณสินคา การขนสง การติดตอส่ือสาร จนกระท่ังเร่ืองประเภท
ของราน จํานวนของราน โกดัง การกระจายทางกายภาพ 
          
                  วีรวุธ  มาฆะศิรานนท  (2542) กลาววา  การกระจายสินคา (Place) เปนชองทางการ
ไหลเวียนของสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค เปรียบไดกับเสนโลหิตใหญท่ีไหลเวียนไปท่ัวรางกาย 
ซ่ึงมีความสําคัญกับทุกชีวิต  การกระจายสินคานี้มีความสําคัญดุจกัน 
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                   รังสรรค  เลิศในสัตย (2544)  กลาวไววา  ชองทางการจัดจําหนายนั้น มีความหมายอยาง
มากในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของบริษัท กลไกพื้นฐานนั้นคือการนําสงผลิตภัณฑ
ของผูขายไปใหถึงตลาดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับการเก็บรวบรวมสารสนเทศจากตลาดใหมี
ประสิทธิภาพ บริษัทตองเลือกสรรและสรางชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยพิจารณา
ถึงลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ  ลักษณะของผูใช  สภาพแวดลอมของการแขงขันตางๆ โดยรวม 
 
                 บทบาทดานการสงเสริมการตลาด 
                  ในกลยุทธการส่ือสารเพ่ือใหลูกคาไดมีโอกาสรับรูเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกี่ยวกับตัวสินคาและ
บริการของสินคานั้น เราใหความสําคัญกับปจจัยแรกท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดคือ กิจกรรมการสงเสริม
การตลาด (Promotion) 
  
                   การสงเสริมการตลาดเปนการทําใหกลุมผูบริโภคเกิดความสนใจในสินคาและบริการ 
นักการตลาดจึงพยายามหาวิธีการ การติดตอสารท่ีทําใหลูกเกิดความสนใจใหได 

 
           เสรี วงษมณฑา (2540)  กลาววา  การสงเสริมการตลาด ( Promotion ) หมายถึง ความ

พยายามท้ังส้ินท่ีจะสงเสริมใหการตลาดบรรลุเปาหมายใหได  ทําใหลูกคามาซ้ือสินคา สนใจสินคา
ของเรา  ลูกคาเปล่ียนพฤติกรรมใหสอดคลองกับสินคา และรักษาไวไมใหเปล่ียนแปลง ซ่ึงแบง
ออกเปน 3 สวนดังนี้ 

1.  การแจงขาวสารขอมูล ( Informing ) 
2.  การโนมนาวชักจูง ( Persuading ) 
3.  การเตือนความจํา ( Reminder  promotion ) 

 
                  การพัฒนาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรจึงเพิ่งปรากฏเปน
รูปธรรมในชวงทศวรรษ 1990 โดยเปนการใหความสําคัญกับการทํางานรวมกันของเคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดหลายๆ รูปแบบ เชน การประชาสัมพันธ การโฆษณา การสงเสริม การขายโย
พนักงานขาย การตลาดโดยตรง ฯลฯ โดยมีนักวิชาการท่ีพัฒนาทฤษฎีส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจร ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยู 2 กลุมคือ ทอม ดันแคน (Tom Duncan) แหงมหาวิทยาลัยนอรทเวส
เทิรน ซ่ึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมีดังนี้ 
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                   ทอม ดันแคน และคณะ ไดพัฒนาทฤษฎีท่ีใชในการอธิบายการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจร และวิธีการนําไปปฏิบัติประกอบดวย 4  ทฤษฎี หลักดังนี้คือ (นิธิมา อังอติชาติ , 2540 : 
21 - 25) 
          
                   1. รูปแบบของขาวสารการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร(IMC) Message Typology
อธิบายถึงการแบงขาวสารทุกชนิดท่ีถูกสงเขามาในองคกร ณ ทุกจุดท่ีมีการติดตอส่ือสารกับผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของกับองคกร ไดแก 
                    - ขาวสารท่ีผานกระบวนการวางแผน (Planned Message) หมายถึง ขาวสารท่ีองคกรมี
การวางแผนเปนและไตรตรองถึงกิจการทางการส่ือสารไวแลว เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ 
การสงเสริมการขาย การบรรจุหีบหอ เปนตน โปรแกรมการติดตอส่ือสารสวนใหญขององคกรจะ
ถูกสงตรงไปยังกลุมเปาหมาย โดยผานกิจกรรมกรรมดังกลาว 
  
                   - ขาวสารที่เกิดจากการอางถึง (Inferred Message) หมายถึง ขาวสารท่ีสงผานความ
ประทับใจของบุคคลท่ีมีตอองคกรหรือสินคา เชน ประสบการณๆ ของผูถือหุนท่ีมีตอฝายบริหาร 
การรับรูของ ลูกคาท่ีมีตอราคา หรือสถานท่ีตั้งของรานคา เปนตน 
  
                   - ขาวสารท่ีใหความสําคัญกับการบํารุงรักษาลูกคา (Maintenance Message) เปนการ
ติดตอส่ือสารผานการใหบริการ เชน บริษัทและพนักงานมีการตอบสนองท่ีดีตอการติดตอของลูกคา
ปฎิกิริยาและความรูสึกของลูกคาท่ีมีตอคูมือแนะนําในรายการของสินคา ฯลฯ 
 
                    ขาวสารท่ีไมไดวางแผนลวงหนา (Unplanned Message) เชน ขาวสารท่ีเกิดจากการ
ตรวจสอบของผูส่ือขาว  การท่ีพนักงานพูดถึงบริษัทของตนเองในแงลบ 
    

                   ทฤษฏีดังกลาวใหความสําคัญกับขาวสารทั้ง 4 ประเภท และยังนําเสนอวิธีการเกี่ยวกับ
โครงสรางใหมในการติดตอส่ือสารในองคกรอีกดวย อยางไรก็ตาม แมวาปจจุบันการเขาถึงขาวสาร
ท่ีมีการวางแผน  เชน การโฆษณาผานส่ือตางๆ กลุมเปาหมายจะสามารถเปดรับไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตขาวสารสามประเภทหลังก็กลาวไดวามีความสําคัญท้ังในแงกลยุทธการจัด
ภาพลักษณและยอดขาย ซ่ึงบางคร้ังถือไดวามีความสําคัญกวาการส่ือสารประเภทแรก 
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                   2.  รูปแบบการผสมผสานกิจกรรมการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC synergy 
Model) เปนปจจัยท่ีชวยสงเสริมภาพลักษณ หรือตรายี่หอสินคาขององคกร โดยเกิดจากการใช
กิจกรรมการติดตอส่ือสารหลายประเภทรวมกัน เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย การบริการ
ของพนักงาน การขายตรงของพนักงานขาย ฯลฯ โดยองคประกอบสําคัญท่ีทําใหภาพขององคกร
เปนท่ีรูจักมี 3 ประการดวยกันคือ 
 
                   - ความสมํ่าเสมอ การติดตอส่ือสารไมวาจะเปนไปโดยทางหนึ่งทางใด ตองเกิดจาก
แนวคิด (Concept or Theme) เดียวกัน จากน้ันจึงใชขาวสารหลายรูปแบบเพ่ือสะทอนแนวคิด
ดังกลาว และกอใหเกิดความประทับใจ ซ่ึงการนําเสนอแนวความคิดเดียวกันอยางสมํ่าเสมอนั้น จะ
กอใหเกิดภาพลักษณท่ีชัดเจน 
 
                   - การโตตอบระหวางกัน โดยเนนการติดตอส่ือสารสองทาง เพื่อใหมีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและขอมูล รวมท้ังชวยในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทเจาของผลิตภัณฑ 
หรือผูดูแลการส่ือสารการตลาด กับกลุมเปาหมายใหเกิดไดงายยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ตัวระบบของฐานขอมูล
และเทคโนโลยีการส่ือสารขอมูลแบบใหมจะเขามามีบทบาทอยางมากในการสรางความสัมพันธอัน
ดีใหเกิดข้ึน 
 
                   - ภารกิจ ซ่ึงหมายถึง จุดมุงหมายขององคกร เปนการสรางขอผูกมัดระหวางผูท่ีมีสวน
รวมท้ังหมดในองคกร  อันจะนําไปสูการวางแผนองคกรในระยะยาว โดยจะมีอิทธิพลตอการ
ติดตอส่ือสารทุกรูปแบบ และยังแทรกเขาไปในวัฒนธรรมขององคกรอีกดวย 
 

3. การวางแผนท่ีฐานศูนย (Zero Based Planning) ลักษณะสําคัญของแนวคิดนี้คือการ
วางแผนท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันจะไมข้ึนกับแผนและงบประมาณการติดตอส่ือสารของปกอนโดยใน
การวางแผนและการจัดการงบประมาณจะเร่ิมจากการแจกแจงวัตถุประสงคของการติดตอส่ือสาร 
จากนั้นจึงพิจารณาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ  
 
                   วิธีการสงเสริมการตลาดแตละวิธีจะมีจุดแข็งของตนเองและสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิผล  ดังน้ันงบประมาณท่ีกําหนดไวจึงไมข้ึนกับงบประมาณของปท่ีผานมา 
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4. การตรวจสอบการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (The IMC Audit) เนนวิธีการ
ตรวจสอบการติดตอส่ือสารโดยคํานึงถึงขาวสารที่ถูกสงไปยังผูท่ีเกี่ยวของท้ังหลายกับวัตถุประสงค
ของขาวสารนั้น ซ่ึงจะมีการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ และมีการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) และตรวจสอบเครือขายการติดตอส่ือสารภายในองคกร ดวยการประเมินความรูสึกและ
ทัศนคติของผูท่ีเกี่ยวของ 

     
ดอน  อี.ชูลท  และคณะ ไดเสนอรูปแบบของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร  (IMC  

planning Model) 5 ข้ันตอนคือ 
         
         ขั้นตอนท่ี 1  การเก็บฐานขอมูลของลูกคาหรือกลุมเปาหมาย  โดยขอมูลเหลานั้นจะตอง

มีความสมบูรณ (One-to-One-Basis) ประกอบดวย ขอมูลทางดานประชากรศาสตร จิตวิทยา ประวัติ
การซ้ือในอดีต ขอมูลดานทัศนคติตอสินคา ฯลฯ ขอมูลของลูกคากลุมเปาหมาย ขอมูลเหลานี้เปน
ปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จขององคกร 
 
                     ขั้นตอนท่ี 2 การแบงกลุมลูกคา จะมีการแบงกลุมลูกคาออกเปน 3 กลุมตามพฤติกรรม
การซ้ือ โดยแบงไดดังนี้คือ  1. กลุมท่ีภักดีตอตราสินคาขององคกร  2. กลุมที่ภักดีตอตราสินคาของ
คูแขง    3.  กลุมท่ีเปล่ียนแปลงตราสินคาตลอดเวลา 
                    
                    ขั้นตอนท่ี  3  การจัดการการติดตอกับลูกคา (Contact Management)  คือ การหาโอกาส
เวลาสถานท่ี หรือสถานการณ ท่ีสามารถติดตอส่ือสารกับลูกคาและกลุมเปาหมายได เพ่ือใหลูกคา
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 
  
                   ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนากลยุทธการติดตอส่ือสาร (Communication Strategies) เปนการ
คิดคนขอมูลขาวสาร (Messages) ท่ีตองการสงไปถึงลูกคาตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  และคาดการณ
ถึงผลการตอบสนองจากลูกคา 
 
                   ขั้ นตอน ท่ี  5 การ เ ลือกกลยุทธ ก ารติ ดต อ ส่ื อสารทางการตลาด  (Marketing 
Communication Tactics) จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว กลยุทธพื้นฐานตางๆ 
ไดแก การโฆษณา การสงเสริมการขาย   การประชาสัมพันธ  การออกราน การบรรจุหีบหอ เปนตน 
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                   ดังนั้นการส่ือสารการตลาดทุกรูปแบบจะตองใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไววาจะเขาถึง
ลูกคาหรือกลุมเปาหมายไดอยางไร และขอมูลท่ีตองการส่ือคืออะไร วิธีการหนึ่งท่ีมีความจําเปนคือ 
ตองใชกลยุทธการตลาดดวยความสัมพันธ  (Relationship Marketing) กับลูกคาตามลําดับดังนี้ 
 
                   1. การสรางจุดยืนใหแกสินคา (Positioning) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณเละตําแหนงของ
สินคาใหเขมแข็งข้ึน หรืออาจเปล่ียนแปลงและสรางทัศนคติใหมไหเกิดข้ึนกับสินคา 
 
                   2. การกระตุนกลุมลูกคาและกลุมท่ีคาดหวังใหมีการตอบสนอง เพื่อใหเกิดการซ้ือสินคา
เละใชบริการในท่ีสุด 
 
                  3. การรักษาความสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางผูบริโภคและสินคา ซ่ึงเปนเหตุผลวา
ทําไมสินคาบางชนิดเม่ือขายไดแลวยังตองทําโปรแกรมลูกคาสัมพันธ หรือสมาชิกสัมพันธอีก  
เนื่องจากองคกรตองการสรางความสัมพันธ ซ่ึงจะเปนผลใหมีการซ้ือสินคาและใชบริการของ
องคกรอยางตอเนื่องมากกวาการท่ีจะเปนลูกคาของบริษัทเพียงคร้ังเดียว (One Transaction)    
 
                 นอกจากน้ี  ดอน อี. ชูลท และคณะ ยังเนนอีกวา กระบวนการของการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจรจะตองมีลักษณะเปนวงจร (Circular Process) ดังนี้คือ 
 

ภาพท่ี 6 วงจรของกระบวนการการสื่อสารการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาแผน IMC 

ทดลองใชแผนในตลาด

วัดผลการตอบสนองในลูกคาและกลุมเปาหมาย 

นําผลการตอบสนองมาปรับปรุงฐานขอมูลของลูกคาและ

ปรับปรุงแผน IMC 
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                    นั่นคือเม่ือไดทําการพัฒนาและทดลองใชแผนการตลาดแลว จะตองมีการวัดผลการ
ตอบสนองของลูกคาและกลุมเปาหมายเพื่อนําผลจากการวัดผลมาปรับปรุงฐานขอมูลของลูกคาและ
กลุมเปาหมาย ตลอดจนนําฐานขอมูลนั้นมาปรับปรุงแผนการตลาดท่ีจะใชในอนาคต แลวกลับมาทํา
แผนเชนนี้อีกในลักษณะวงจรอยางตอเนื่อง    
          
                    ปจจุบันบริษัทและองคกรตางๆ มีความเขาใจกรอบแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจร (A Framework for IMC) กันมากข้ึน ดวยเหตุนี้บริษัทตางๆ จึงตองการบริหารการส่ือสาร
การตลาดท่ีครบวงจร เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดมีความสะดวก รวดเร็ว และมีความ
ถูกตอง ปจจุบันบริษัทผูใหบริการลูกคาไมวาจะเปนบริษัทโฆษณา บริษัทประชาสัมพันธ บริษัทรับ
ทําการสงเสริมการขาย บริษัทตลาดขายตรง บริษัทรับทําวิจัย ฯลฯ จึงตางพยายามพัฒนาบริษัทของ
ตนเพ่ือรองรับความตองการของลูกคาใหมากท่ีสุด  
 
                   ดวยเหตุนี้แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรจึงเกิดข้ึนโดยอาศัยการนํา
กิจกรรมตางๆ มาผสมผสานกันใหถูกตอง มีเหมาะสมกับสภาพปญหาทางการตลาด โดยอาศัย
รูปแบบการส่ือสารเปนเคร่ืองมือสําคัญ 
                             
                                    ภาพท่ี  7  กรอบแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การวิเคราะห 
ปจจัยท่ีสําคัญ 

วัตถุประสงค 
การสงเสริม 
การตลาด 

การวิจัยและ 
การประเมินผล 

       งบประมาณ 
       การสื่อสาร 

 การวาง 
ตําแหนง 
   สินคา 

      กลยุทธการส่ือสาร 

การโฆษณา 
การใชสื่อ 
ตอบรับ 
โดยตรง 

        การ 
 ประชาสัมพันธ 

    การขายโดย 
   พนักงานขาย 

การสงเสริม 
การขาย 

        กลุมเปาหมาย 
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                  จากกรอบแนวคิดดังกลาวสามารถจําแนกการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรออกเปน
กิจกรรมหลักไดดังน้ีคือ 
          
                   1.  การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบกิจกรรมการล่ือสารการตลาดท่ีมุงหวังในการ
โนมนาวใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเกิดพฤติกรรมการซ้ือและใชสินคาโดยการสงขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการ ท้ังในรูปแบบของการสงขาวสารผานส่ือมวลชนและการสงตรงไปยัง
กลุมเปาหมาย  โดยผูทําการโฆษณาจะเปนผูอุปถัมภคาใชจายอันเกิดจากกิจกรรมโฆษณา 

 
           2.   การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)เปนรูปแบบกิจกรรมการส่ือสารการตลาด

อีกรูปแบบหนึ่งท่ีกระตุนพฤติกรรมกลุมเปาหมายโดยการเสนอผลประโยชนพิเศษแกผูบริโภค
เพื่อใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาอยางรวดเร็ว 

 
          3.   การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ (Point-of-Purchase Communication) เปนการส่ือสารการตลาด

ในลักษณะของการจัดแสดงสินคา โปสเตอร สัญลักษณ หรือวัสดุอ่ืนๆ ภายในรานคา เพื่อตองการ
ใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา ณ จุดซ้ือของกลุมเปาหมาย 

 
           4.  การส่ือสารการตลาดโดยตรง (Direct Marketing Communications) เปนกิจกรรมการ

ส่ือสารการตลาดท่ีสงขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการไปยังกลุมเปาหมายท้ังในลักษณะการสงทาง
ไปรษณีย การใชโทรศัพท หรือทางส่ือโดยตรงอ่ืนๆ ซ่ึงเปนกิจกรรมเดียวท่ีผูบริโภคกลุมเปาหมาย
สามารถตอบกลับโดยการส่ังโอนสินคาไดทันที 

 
          5.  การประชาสัมพันธ (Public Relations) เปนกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุงสราง

ภาพลักษณของบริษัท สินคา และบริการ มากกวาการโฆษณาการขายสินคา 
 

           6.  การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุง
การส่ือสารแบบตัวตอตัว  ระหวางพนักงานขายกับลูกคากลุมเปาหมาย เพื่อโนมนาวใจให
กลุมเปาหมายซ้ือ เเละทดลองใชสินคา 

 
           7.  การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) เปนกิจกรรมการตลาดท่ี

เจาของสินคาไคลงทุนเขาไป เปนผูสนับสนุนในกิจกรรมทางการตลาด  ซ่ึงเปนการมุงเปาหมายทาง
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ธุรกิจมากกวาการสรางภาพลักษณของบริษัท สินคา และบริการ เชน การเปนผูสนับสนุนรายการ
ตางๆ ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน เปนตน 

           
         8. กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เปนกิจอรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกับการสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) เพียงแตกิจกรรมทาง
การตลาด (Event Marketing) จะมุงเนนภาพลักษณในการสรางความสนใจและเพ่ือทําใหยี่หอสินคา
เปนท่ีรูจักแกประชาชนโดยท่ัวไปใหดียิ่งข้ึน 

 
          เสรี วงษมณฑา (2539) กลาวถึงการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรไวดังนี้ 
           
          1.  การแบงสวนตลาดตามพจนานุกรรมของผูบริโภค (Behavioral Segmentation) 

พฤติกรรมของผูบริโภคถือเปนส่ิงสําคัญในการวางแผนจากภายนอกสูภายในในการแบงสวนตลาด
ตามลักษณะกลุมเปาหมาย (Consumer Profile) จะตองกาวไปไกลกวาลักษณะดานประชากรศาสตร
(Demographic)และทางจิตวิทยา (Psychographic) อีกท้ังยังตองกาวตอไปถึงคานิยมและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Values and Lifestyles) หรือ VALS ดวย 

 
                  2.  การกําหนดวัตถุประสงคตองเนนถึงพฤติกรรมท่ีดองการ (Behavioral object) 
มากกวาท่ีจะใชเพียงการรับรู (Awareness) และการยอมรับ (Acceptance) 

 
         3.   กลยุทธการติดตอส่ือสาร (Communication) จะเนนโอกาสของการ ไดพบเห็นตรา

สินคา (Brand Contact ) มากกวาพิจารณาประสิทธิภาพในการใชส่ือเพราะการส่ือสารการตลาดจะ
ใหความสําคัญทั้งกิจกรรมการส่ือสารท่ีใชส่ือ (Media Activity) และกิจกรรมท่ีไมใชส่ือ (Non – 

media Activity) 
 

                   การมุงการจัดการเพื่อใหเกิดการพบเห็นตราสินคา (Brand Contact Management) จะ
กอใหเกิดความคิดสรางสรรคในการติดตอส่ือสารทางการตลาดรวมทั้งการพิจารณาเนื้อหาของ
ขาวสาร (Message Contact) 

 
           การถือเกณฑกลยุทธและวัตถุประสงคการติดตอส่ือสารนั้น นักการตลาดจะตองมีความ

ชัดเจนและควรท่ีจะแสดงใหเห็นตัวเลขในเชิงปริมาณ ดังนี้ 
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                   -  เปนวัตถุประสงคท่ีวัดได (Measurable) 
              -  สามารถสรางใหเกิดการทดลองใช (Trial) 
                   -  สรางความภักดีตอตราสินคา (Brand loyalty) 
         
                   4.  เคร่ืองมือการตลาด (Marketing Tools) จะตองใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ สินคา 
(Product) การจัดจําหนาย (Distribution) และราคา (Price) ซ่ึงเปนรูปแบบการติดตอส่ือสารกับลูกคา 
ผูวางแผนจะตองใชเคร่ืองมือการตลาดที่หลากหลาย ปจจัยสําคัญก็คือการเลือกเคร่ืองมือหรือการ
ประสมประสานเคร่ืองมือท่ีใชใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการติดตอส่ือสารได 

 
           5.  กลยุทธการติดตอส่ือสารทางการตลาด  (Marketing Communication Tactics) จะ

ชวยใหสามารถบรรลุเปาหมายการติดตอส่ือสาร สําหรับผูวางแผนการติดตอส่ือสารทางการตลาด 
ควรจะตองมีจินตนาการในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงเทคนิคการติดตอส่ือสารนั้นประกอบไปดวย การ
โฆษณา (Advertising) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) 
การประชาสัมพันธ (Public Relations)  การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) การจัดกิจกรรม
ภายในรานคาปลีก (In store Retail) การใชผลิตภัณฑเปนส่ือ (Merchandising) บรรจุภัณฑ 
(Packaging)  

 
                   การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร มีแนวคิด 4 ประการ คือ 
                   1. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร จะรวมการติดตอส่ือสารทุกรูปแบบที่เหมาะสม
ของลูกคา (IMC coordinates all customer communication) โดยระลึกวาบุคคลสะสมขอมูล
ตลอดเวลาและขอมูลท่ีสะสมจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงการส่ือสารวารตลาดจะมี
หลายๆ รูปแบบ เชน 

 
1.1  การโฆษณา (Advertising) 
1.2  การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) 
1.3  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 
1.4 การประชาสัมพันธ (Public Relations) 
1.5  การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) 
1.6  การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) 
1.7  การจัดแสดงสินคา (Displays) 
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1.8    การจัดโชวรูม (Showroom) 
1.9    การจัดศูนยสาธิตการทํางานของสินคา (Demonstration Center) 
1.10  การจัดสัมมนา (Seminar) 
1.11 การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
1.12 การจัดศูนยฝกอบรม (Training Center) 
1.13 การใหบริการ (Services) 
1.14  การใชพนกังาน (Employee) 
1.15 การบรรจุภัณฑ (Packaging) 
1.16 การใชยานพาหนะของบริษทัเคล่ือนท่ี (Transit) 
1.18 การใชเครือขายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet) 
1.19 การใชสินคาเปนส่ือ (Merchandising) 
1.20 การใหสัมปทาน (Licensing) 
1.21 คูมือ (Manual) 

 
          2.  การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร จะเร่ิมตนท่ีลูกคาไมใชสินคา (IMC starts with 

the Customer with the product) จุดเร่ิมตนในการติดตอส่ือสารจะเร่ิมตนจากผลิตภัณฑ โดยคนหา
วิธีการที่จะติดตอส่ือสาร ถึงลูกคาเปาหมายเกี่ยวกับประโยชนของสินคาท่ีลูกคาจะไดรับ ซ่ึงการ
เร่ิมตน จะเริ่มจากความรูสึกนึกคิดของลูกคา และคนหาสิ่งท่ีมีคุณคาในสายตาของลูกคา แลว
ยอนกลับไปศึกษาคุณสมบัติสินคาและระบุโครงสรางขาวสารซ่ึงตองติดตอกับผูรับขาวสารท่ีเปน
เปาหมาย 

 
         3.  การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร พยายามคนหาการติดตอส่ือสารกับลูกคาแตละ

กลุมใหเขาถึงดวยความถ่ีสูงสุด (IMC seeks to create one-on-one communication with customers) 
โดยเร่ิมจากจุดเร่ิมตนท่ีวาลูกคาทุกคนมีเอกลักษณและตองตอบสนองโดยการติดตอส่ือสารมี
ลักษณะเฉพาะบุคคลใหดีท่ีสุด 

 
        4.  การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร จะสรางการติดตอส่ือสารแบบสองทางกับลูกคา 

(IMC creates two-way communication with customers) ท้ังใชส่ือ (Media) และไมใชส่ือ (Non-
media) นอกจากนี้ยังตองใหขอมูลกับลูกคาตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและความตองการของลูกคา 
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กลาวคือตองรับฟงส่ิงท่ีลูกคาพูดและตองการแลวกําหนดขาวสารและจัดการตอบสนองส่ิงท่ีลูก
คตองการ ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะสามารถสรางงานโฆษณาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาได 

 
       ผูวิจัยไดนําแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของวีรวุธ มาฆะศิรานนท และสุวัฒนา วงษ

กะพันธ  และการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรของเสรี วงษมณฑา มาใชในการวิเคราะหกลยุทธ
การส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ  
 
5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
                   
                 พัลลภ เหมือนคีรี (2537)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การส่ือสารการตลาดคาปลีกของรานเซเวน-

อีเลฟเวน พ.ศ.  2532-2537 
                 ผลการวิจัยพบวาส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญตอการส่ือสารทางการตลาดของรานเซเวน-
อีเลฟเวนในการสรางเอกลักษณและเปนผูนําทางดานรานสะดวกซ้ือในธุรกิจคาปลีกจนเปนท่ี
ยอมรับของสาธารณชนและกลุมเปาหมาย  นอกจากนี้ยังพบวาการวางแผนการโฆษณาผานทาง
ส่ือมวลชน    กิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง   การวางแผนประชาสัมพันธ    และการอบรม
พนักงานขายใหมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการเลือกทําเลที่ตั้งของรานเซเวน- อีเลฟเวน  ลวนเปน
ปจจัยท่ีเสริมซ่ึงกันและกัน อันนําไปสูความสําเร็จทางธุรกิจ  สงผลใหเปนท่ีรูจักและยอมรับจาก
สาธารณชนและกลุมเปาหมายทางตลาดของรานเซเวน-อีเลฟเวน  ดังเชนในปจจุบัน 
 
                   ธนา ศรีนิเวศน (2540)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง   “ผลของการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีตอ

พฤติกรรมผูบริโภคไวนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

              ผลการวิจัยพบวา เพศชายและเพศหญิงไมมีความแตกตางกันในเร่ืองของปริมาณการซ้ือ 
แตมีความแตกตางกันในเร่ืองปริมาณการดื่มไวน คือเพศชายมีการดื่มท่ีมากกวาเพศหญิง ในสวน
ของอายุ ระดับการศึกษา อาชีพนั้น ไมมีความแตกตางกันในเร่ืองของปริมาณการซ้ือและปริมาณ
การดื่มของผูบริโภค แตในเร่ืองรายไดของผูบริโภคไมมีความแตกตางกันในเร่ืองของปริมาณการ
ซ้ือ  แตมีความแตกตางกันในเร่ืองของปริมาณการดื่มไวน ในสวนของการส่ือสารทางการตลาด
พบวา บทบาทตัวสินคาตอการส่ือสารทางการตลาดมีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ แตไมมี
ความสัมพันธกับปริมาณการดื่ม บทบาทของราคาสินคาตอการส่ือสารทางการตลาดมีความสัมพันธ
กับปริมาณการซ้ือ  แตไมมีความสัมพันธกับปริมาณการดื่ม   บทบาทของสถานท่ีจจําหนายตอการ
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ส่ือสารทางการตลาด และบทบาทของการสงเสริมการขายตอการส่ือสารทางการตลาด ไมมี
ความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือและปริมาณการดื่มไวนของผูบริโภค 

 
                   อังคณา  ตีระกุล (2542)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง   “ปจจัยการส่ือสารการตลาดของรานกาแฟ

ค่ัวบดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคกาแฟค่ัวบดในเขตกรุงเทพมหานคร” 

                  ผลการวิจัยพบวา จากปจจัยการส่ือสารการตลาดของรานกาแฟค่ัวบดโดยรวมไมมีผลตอ
พฤติ-กรรมการบริโภคกาแฟคั่วบดในเขตกรุงเทพมหานคร  แตมีเพียงปจจัยยอยของปจจัยการ
ส่ือสารการตลาดดานผลิตภัณฑคือการมีกาแฟค่ัวบดจําหนายควบคูเบเกอร่ีท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟค่ัวบด ผลการวิจัยยังพบอีกวาปจจัยการส่ือสารการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟค่ัวบดมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยการส่ือสารการตลาดดานราคา 
ไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั่วบด ดังนั้นปจจัยการส่ือสารการตลาดดานราคา จึงไมใช
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคกาแฟค่ัวบดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีนอยท่ีสุด 
 
                   อภิชาติ โลหประธาน (2544) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  “กลยุทธการส่ือสารการตลาดของ

เว็บไซตธุรกิจการจัดหางานทางอินเตอรเน็ตกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือของกลุมเปาหมายในเขต
กรุงเทพมหานคร” 

                   ผลการวิจัยพบวา กลยุทธการส่ือสารเพ่ือการตลาดของธุรกิจจัดหางานทางอินเตอรเน็ต
ไดใชวิธีการส่ือสารแบบผสมผสานอันประกอบดวยการโฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริมการขาย
โดยพนักงาน  และการตลาดทางตรง  โดยผานส่ือที่มีความหลากหลาย  เพื่อสรางการรับรูใหกับ
กลุมเปาหมายท้ังสองกลุมคือกลุมผูจางงานและกลุมผูหางาน สําหรับกลุมผูจางงานน้ัน การใช
พนักงานและการตลาดทางตรงโดยผานส่ือท่ีมีความหลากหลาย  เพื่อสรางการรับรูใหกับ
กลุมเปาหมายท้ังสองกลุมคือกลุมผูจางงานและกลุมผูหางาน  สําหรับกลุมผูจางงานน้ัน การใช
พนักงานและการสงเสริมการขายจะมีอิทธิพลตอการใชบริการ ขณะท่ีวิธีการใชการโฆษณา
ประชาสัมพันธและการตลาดทางตรงจะเนนการส่ือสารเสริมเพื่อทําใหกลุมผูจางงานเขาใจ ม่ันใจ
ในการใชบริการมากข้ึน สําหรับกลุมผูหางานนั้น กลยุทธการส่ือสารทุกวิธีโดยเฉพาะการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ จะเปนผลดีในการทําใหกลุมผูหางานรับรู รับทราบ และใชบริการ ขณะเดียวกันการ
ส่ือสารในลักษณะปากตอปากจากบุคคลใกลชิด  ญาติ  เพื่อน มีอิทธิพลตอการสรางการรับรูและใช
บริการเว็บไซตหางานทางอินเตอรเน็ต โดยพฤติกรรมการเปดรับส่ือของกลุมเปาหมาย สวนใหญจะ
มีความสัมพันธกับเพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  และรายได 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 

ในการวิจัยเร่ือง “กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ  กรณีศึกษา

โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ” ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุงศึกษากลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ของหมูบานไวทเฮาสท่ีทางกลุมนํามาใช เพื่อใหเขาถึง
ผูบริโภคนั้นเปนอยางไร มีเครือขายการสื่อสารเพ่ือการวางแผนและดําเนินงานดานการส่ือสาร
การตลาดเปนอยางไร มีปจจัยใดที่ทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑของกลุมประสบความสําเร็จ 
และประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมเปนอยางไร เพื่อให
ไดขอมูลตางๆ ในการนํามาใชตอบปญหานําวิจัยผูวิจัยจึงไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

 
1. การกําหนดกลุมเปาหมาย 
2. การกําหนดเคร่ืองมือในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดกลุมเปาหมาย  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเนนศึกษาเฉพาะกลุมอาชีพสตรี

ดอกไมประดิษฐ ซ่ึงต้ังอยูท่ีชุมชนหมูบานไวทเฮาส หมูท่ี 16 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี และบุคคลจากหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับกลุม เชน สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี  เปนตน 

 
สาเหตุท่ีเลือกศึกษากลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ  เนื่องจากเปนกลุมท่ีทางจังหวัด

ปทุมธานีคัดเลือก โดยมีคะแนนผานเกณฑของคณะกรรมการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดมา
เปนอันดับหนึ่ง (จากการคัดเลือกครั้งท่ี 1-2 ป 2545) ดังนั้นศักยภาพของกลุมจึงนาศึกษาวิจัยเปน
โครงการตนแบบของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในดานกลยุทธการส่ือสารการตลาดได 

          
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐซ่ึงตั้งอยู ท่ีชุมชนหมูบานไวทเฮาส มีบานเรือน

ประมาณ 1,200 หลังคาเรือน มีประชาชนอาศัยอยูประมาณ 7,000-8,000 คน ประชาชนสวนใหญ

DPU



 

 

44 

 

ประกอบอาชีพรับจางรองลงมาเปนอาชีพรับราชการ  มีแมบานท่ีเปนสมาชิกกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐประมาณ 30  คน  โดยมีวัตถุประสงคการเขาเปนสมาชิกของกลุมเพื่อตองการฝกวิชาชีพ 
และเปนการหารายไดเพื่อชวยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่ง  อีกท้ังใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 
กลุมเปาหมายที่ผูวิจัยไดเลือกท่ีจะสัมภาษณแบงออกเปน 4  กลุม คือ 

 

                    1.  ผูนํากลุมและแกนนํา (คณะกรรมการบริหารกลุม) จํานวน 5 คน (จากระเบียบ
ขอบังคับกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ : 9 ) ประกอบดวย 
 

- คุณพรรณี  เปรมจิตต  อายุ 47 ป  ท่ีอยู  33 / 107  หมู 16 หมูบานไวทเฮาส  ตําบล
คลองหน่ึง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 

-   คุณสําเนียง  แยมกสิกร  อายุ 44 ป  ท่ีอยู  33 / 108  หมู 16 หมูบานไวทเฮาส  ตําบล
คลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120  

-    คุณขนิษฐา  ทับทิม  อายุ 44 ป  ท่ีอยู  31 / 410  หมู 16  หมูบานไวทเฮาส  ตําบล
คลองหน่ึง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 

-   คุณจรรยา  จุลเพชร  อายุ 52 ป  ท่ีอยู 33 / 77  หมู 16  หมูบานไวทเฮาส  ตําบลคลอง
หนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 

-    คุณนงคราญ  วิไลเลิศ   อายุ 59 ป  ท่ีอยู 31 / 412  หมู 11  หมูบานไวทเฮาส  ตําบล
คลองหน่ึง  อําเภอคลองหลวง  จังหวดัปทุมธานี  12120 

 
2.   ชาวบานท่ีเปนสมาชิกในกลุม  จํานวน 5 คน จาก 30 คน ประกอบดวย 
 
- คุณสงบ  เชฐธนชัย  อายุ 57 ป  ท่ีอยู  31 / 89  หมู 16  หมูบานไวทเฮาส ซอย 3  

ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 
-    คุณอัมพร  ขาวกระจาง  อายุ 48 ป  ท่ีอยู  31 / 737  หมูบานไวทเฮาส  ตําบลคลอง

หนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 
-    คุณประจักษ  เปรมจิตต  อายุ 43 ป  ท่ีอยู  33 / 107  หมูบานไวทเฮาส  ตําบลคลอง

หนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 
-    คุณปทุมรัตน  เคียนทอง  อายุ 52 ป  ท่ีอยู 31 / 292  หมูบานไวทเฮาส  ตําบลคลอง

หนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 
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 -     คุณฝาย  สิงหคําปอง  อายุ 60 ป  ท่ีอยู 34 / 84  หมูบานไวทเฮาส  ตําบลคลองหนึ่ง  
อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 

        
                     3. บุคคลในหนวยงานราชการ ท่ีเปนตัวแทนในดานนโยบายของรัฐบาลท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจํานวน 5 คน ไดแก บุคลากรจากสํานักงานพัฒนา
ชุมชน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนหนวยงานที่เขามาสนับสนุนกลุมตั้งแตเร่ิมกอตั้ง
จนถึงปจจุบัน ประกอบดวย 
 

-   คุณเพ็ญศรี  ชัยมณี  อายุ 54 ป  ท่ีอยู 86 / 169  พหลโยธิน 73  ตําบลคูคต  อําเภอ

ลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 12120 

 -    คุณสมลักษณ  นนทธิ  อายุ 45 ป  ท่ีอยู  60 / 9  หมู 18  ตําบลคูคต  อําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี  12120 

- คุณผดุง  สุธเนศ  อายุ  54  ป  ท่ีอยู  89 / 145 หมู 2  ตําบลรังสิต  อําเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12120 

  -   คุณโกศล  มุสิกชาติ  อายุ  52  ป  ท่ีอยู  30 / 702  หมู 1  ตําบลคลองสาม  อําเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 

 -   คุณอมรจิต  ขานพิมาย  อายุ  35  ป  ท่ีอยู  27 / 15  ตําบลคลองสอง  อําเภอคลอง
หลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 

 
4. กลุมบุคคลท่ีเปนลูกคาจํานวน 5 คน ซ่ึงเปนเครือขายลูกคาท่ีส่ังซ้ือผลิตภัณฑ

ดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐไปใชในกิจกรรมตางๆ โดยผานทางสํานัก
พัฒนาชุมชน อําเภอคลองหลวง  ประกอบดวย   

 
-  อาจารยจารุณี  สังขเมือง  ประธานสภาสตรี  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
-  คุณลัดดาวัลย  สังขะฤกษ  ประธานกรรมการสภาสตรี  อําเภอคลองหลวง  จังหวัด

ปทุมธานี 
-  คุณถนอมนวล  พันธคงคา  กรรมการสภาสตรี  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
-  คุณวิไลลักษณ  เลขาขํา  ประชารัฐ  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
-  พันตรี สุวัฒน  จันระมาด  ประธานเครือขายกองทุนระดับอําเภอ  อําเภอคลองหลวง  

จังหวัด   ปทุมธานี 
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เหตุผลท่ีเลือกสัมภาษณกลุมคน 4 กลุม เพราะกลุมคนเหลานี้มีบทบาทและเปนปจจัย
ท้ังภายนอกและภายในกลุมท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาวิจัยเพ่ือตอบคําถามนําวิจัยท้ังส้ิน จึงสามารถให
ขอมูลแกผูวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองการศึกษาไดเปนอยางดี ทําใหการศึกษาวิจัยมีความครอบคลุม
เนื้อหาครบถวน อันจะทําใหขอมูลท่ีไดรับมีความแมนยํา เท่ียงตรง และนาเช่ือถือ ตามวัตถุประสงค
ของการวิจัยในคร้ังนี้ 

 
 การกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 
 

                    1. แนวการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ผูวิจัยไดเตรียมแนวคําถามแบบกวางๆ ไว
ลวงหนา เพ่ือใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย อีกท้ังยังเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายท่ีให
ขอมูลสามารถพูดคุยอยางเต็มท่ีตามประเด็นท่ีผูวิจัยไดตั้งไว และยืดหยุนประเด็นคําถามตาม
สถานการณในการสัมภาษณ 

 
                    2.  เทปบันทึกเสียง ผูวิจัยจะบันทึกการสัมภาษณและการพูดคุยกับกลุมเปาหมายทุกคน
ท้ังจากการสัมภาษณเดี่ยวและการสัมภาษณเปนกลุม จากนั้นผูวิจัยจะนําคําสัมภาษณมาถอดเทปและ
แยกขอมูลออกเปนหมวดหมูตามกลุมเปาหมาย  เพื่อสามารถนํามาใชอางอิงและวิเคราะหไดใน
ภายหลัง  ทําใหการรวบรวมขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณและครบถวนในแงมุมตางๆ 

 
3. แบบบันทึกภาคสนามของผูวิจัย ผูวิจัยใชในการบันทึกขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจาก

การสัมภาษณ  สังเกตปรากฏการณตางๆ ภายในกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ  ตลอดจนการ
พูดคุยกับกลุมเปาหมายท่ีใหขอมูลตลอดระยะเวลาในการทําการวิจัย 

 
4. ตัวผูวิจัย  ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนท่ีไดจากพูดคุย การสัมภาษณ และการ

สังเกตแบบมีสวนรวม โดยตัวผูวิจัยไดเขาไปรวมกิจกรรมและการทํางานของทางกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐ ไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีประเด็นท่ีตองการศึกษาคือ เครือขาย
และรูปแบบการส่ือสาร การส่ือสารการตลาดท่ีทางกลุมนํามาใช และปจจัยตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของกลุม    

 
5. กลองบันทึกภาพ ผูวิจัยใชในการบันทึกภาพการสัมภาษณกลุมเปาหมาย การเก็บ

ภาพในการออกราน ผลิตภัณฑ ตลอดจนสภาพการณตางๆ ของกลุมเปาหมายท่ีไปสัมภาษณ แลว
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นํามาจัดเรียงหมวดหมูลําดับประเด็นตามเหตุการณ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการวิเคราะหขอมูล
ของการวิจัยคร้ังนี้ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
1. เอกสารท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเกี่ยวกับเร่ืองกลยุทธการส่ือสารการตลาดของกลุมท่ีผานมา 

เชน เอกสารเกี่ยวกับการแนะนําผลิตภัณฑของกลุม เอกสารราคาผลิตภัณฑของกลุม เอกสารแนะนํา
จุดขายของกลุม เอกสารการโฆษณาของกลุม เปนตน ตลอดจนภาพถายและหลักฐานอ่ืนๆ เพื่อเก็บ
ขอมูลท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค 

 
2.  การสัมภาษณแบบเจาะลึก  ซ่ึงจะเปนผูสัมภาษณเจาะลึก เพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

เนื้อหาท่ีไดกําหนดไวในวัตถุประสงค ผูวิจัยจะใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  ซ่ึงไดกําหนด
แนวคําถามแบบกวางๆ ไวลวงหนา และใชวิธีการแบบผสมผสานกัน ไดแก การสัมภาษณโดยเปด
กวางและการสัมภาษณแบบมีจุดสนใจเฉพาะ เนนสัมภาษณกลุมเปาหมายหลักๆ ภายในกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐซ่ึงเปนกลุมนําท่ีผลักดันผลิตภัณฑของกลุมจนประสบความสําเร็จในโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดปทุมธานี 

 
3.  การสังเกตแบบมีสวนรวม เปนหลักโดยวิธีการสังเกตและสัมภาษณอยางไมเปน

ทางการ (การซักถามหรือพูดคุย) ผูวิจัยจะสังเกตการกระทําหรือพฤติกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ของชาวบานในกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ เชน วิธีการทํางาน การแผนการทํางาน และการ
ปฏิสัมพันธหรือการพูดคุยกันระหวางกลุมตางๆ ภายในกลุม ระหวางการสรางผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐ และในชีวิตประจําวันของกลุม 

 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบง

ระยะเวลาออกเปน 3 ระยะดังนี้ 
 
ระยะท่ี 1 กอนการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดทําการศึกษาพื้นท่ีของกลุมอาชีพสตรี

ดอกไมประดิษฐโดยรวม รวบรวมขอมูลประวัติจากเอกสารของกลุม เอกสารหน่ึงตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑของอําเภอคลองหนึ่ง และจังหวัดปทุมธานี และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอคลองหลวง ภายในเวลาประมาณ 1 เดือน 
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ระยะท่ี 2 ระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนัดหมายและสัมภาษณผูนํากลุม 
สมาชิกในกลุม และหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการสังเกตจากการเขารวมกิจกรรมของกลุม
และงานแสดงสินคาตางๆ ท่ีทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเขารวม ภายในระยะเวลาประมาณ 
2 เดือน      

 
ระยะท่ี 3 หลังการเก็บขอมูล  ดําเนินการวิเคราะหขอมูล สรางบทสรุปตามกรอบ

แนวคิดการวิจัย และตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากการลงพื้นท่ี
ภาคสนาม โดคือการทดสอบวาถาเราไปเก็บขอมูลยังสถานท่ีเดิม แตเปล่ียนเวลา หรือตัวผูสัมภาษณ  
ขอมูลท่ีไดจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม  ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

         
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล 

ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ และทําการตรวจสอบขอมูลที่ได โดยการแสวงหาขอมูลจท่ีตางกันจาก
การสังเกตแบบมีสวนรวม การซักถาม และพูดคุยกับกลุมเปาหมาย ตลอดจนการศึกษาขอมูลจาก
เอกสารตางๆ ท่ีเก็บรวบรวมได แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อรวบรวมเปนเร่ืองเดียวกัน  

 

โดยนําขอมูลท้ังหมดท่ีเก็บรวบรวมไดมาเปรียบเทียบซ่ึงกันและกันในประเด็นตางๆ ท่ี
ตองการศึกษาดังนี้ 
                     1.  กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐเปนอยางไร 
 

2.  เครือขายการส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
เปนอยางไร 

 
3.  อะไรคือปจจัยท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุม

อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ 
 
ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย คือการตีความหมายเพ่ือสรางขอสรุปจาก

ปรากฏการณ เชน สภาพความสัมพันธของคนในกลุม สภาพของเครือขายการสื่อสารการตลาด 
ฯลฯ  โดยเก็บขอมูลเบ้ืองตนท่ีไดจากเอกสารตางๆ การสัมภาษณ และการสังเกตแบบมีสวนรวม
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ขณะอยูในสนามดวยตนเอง และวิเคราะหขอมูลตามลําดับ โดยพิจารณาความสัมพันธของ
ปรากฏการณตางๆ แลวนํามาหาประเด็นหลักและขอสรุปรวมของปรากฏการณ  

  

จากนั้นทําการจําแนกขอมูลตามประเด็นตางๆ และทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเพื่อตอบ
ปญหานําวิจัย  ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจนกระท่ังถึงข้ันการเขียนรายงานนั้น  ผูวิจัยอาจเปล่ียนฐานคติ
ไดตามขอมูลปรากฏการณท่ีคนพบ ซ่ึงอาจถูกปรับเปล่ียนตลอดกระบวนการศึกษาวิจัย และจะถูก
นํามาวิเคราะหเพื่อเปนขอสรุปของการวิจัยในคร้ังนี้ 
 DPU



กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  เครือขายการสื่อสาร 

การตลาด
โดยตรง  

การโฆษณา  

การประชา-
สัมพันธ  

การขายโดย
พนักงานขาย  

การขายตรง 

โดยบุคคล 

1. กลยุทธการสื่อสารการตลาด 

ผลิตภัณฑ 

ลูกคา ผูนํากลุม สมาชิก
กลุม 

หนวยงาน
ของรัฐ 

กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 

 สวนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาด 

บริการ 

ชองทางจําหนาย 

ราคา 

3. ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ 
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บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
 

                    การศึกษาวิจัยเร่ือง “กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ กรณีศึกษา
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ” ใชหลักการพรรณนาวิเคราะห
วา  การส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
ประกอบดวยกลยุทธการส่ือสารการตลาดอยางไร  
 
                   จากน้ันจะนําไปสูการวิเคราะหในประการตอมาวา กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมี
การจัดต้ังกลุม โครงสรางกลุม พัฒนาการของกลุมอยางไร โครงสรางเครือขายการส่ือสารภายใน
กลุมและภายนอกของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีลักษณะอยางไร มีการติดตอส่ือสารและ
เช่ือมโยงกันระหวางเครือขายอยางไร มีการวางแผนในการส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของ
กลุมอยางไร   
 
                    และสุดทายนําไปสูการตอบคําถามท่ีวา อะไรคือปจจัยท่ีทําใหการส่ือสารการตลาด
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ อันประกอบไป
ดวยปจจัยภายนอกและภายในกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐท้ังท่ีเปนดานบวกและดานลบ อันเปน
ขอสรุปของงานวิจัยช้ินนี้    
 
                   การนําเสนอผลการวิจัยในบทนี้ จึงแบงออกเปน 3 ตอน  อันประกอบดวย 
                     
                    ตอนท่ี 1 กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐ 
 
                    ตอนท่ี 2 เครือขายการส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐ 
 
                    ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีทําใหการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ 
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ผลการวิจัย 
          
                    จากการศึกษาและการรวบรวมขอมูลของการวิจัยเร่ือง“กลยุทธการส่ือสารการตลาด
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ กรณีศึกษาโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐ” ไดผลการวิจัยดังตอไปนี้ 
  
1.  กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชพีสตรีดอกไมประดิษฐ 
          
                    กลยุทธทางการตลาดเดิมท่ีเรียกวาสวนประสมทางการตลาด หรือ 4P ซ่ึงประกอบดวย 
Product Price Place และ Promotion ท่ีแมวาในปจจุบันจะมีการพัฒนารูปแบบกลยุทธไป
คอนขางมากและหลากหลาย โดยเปล่ียนไปเปนรูปแบบใหมท่ีเรียกวา 3P กับ 1C ไดแก Product 
Price Place  กับ Communication  
                    
                    Communication ท่ีกลาวถึงในท่ีนี้ จะหมายถึงการติดตอส่ือสารทางการตลาด 
(Marketing Communication )  เนื่องจากธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงมากและเพิ่มข้ึนในทุก
ดาน แตเม่ือไดศึกษากลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐ ซ่ึงเปนกลุมท่ีจัดต้ังข้ึนโดยไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบการทางธุรกิจเปน
หลัก หรือเปนเพียงกลุมธุรกิจเพื่อชุมชนเทานั้น           
         
                    ดังนั้น รูปแบบของกลยุทธทางการตลาดจึงมีไมมาก และไมลึกซ้ึงเชนการทําธุรกิจแบบ
เต็มรูปในปจจุบัน  และเม่ือนําสวนประสมทางการตลาดหรือ 3P กับ 1C มาใชในการวิเคราะห โดย
จะแยกรายละเอียดออกเปน2 สวนคือ สวนประสมทางการตลาด หรือ 3P ซ่ึงประกอบดวยผลิตภัณฑ
และบริการ ราคา และชองทางการจําหนาย  และ 1C คือการส่ือสารการตลาด โดยขอมูลท่ีเก็บ
รวบรวมไดจากกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐแสดงผลดังนี้ 
 

1.1 สวนประสมทางการตลาด 
     
 ผลิตภัณฑและบริการ ( Product and Service )   

                    1.1.1  ผลิตภัณฑ (Product )  การดําเนินการดานผลิตภัณฑและบริการของกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐนั้น มีการวางแผนงานและการดําเนินการออกเปน 2 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
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                    ข้ันตอนท่ี 1 การยึดผลิตภัณฑดั้งเดิมกอนการจัดต้ังกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเปน
หลัก ซ่ึงผลิตภัณฑเดิมของกลุมประกอบไปดวย กลุมผลิตภัณฑดอกบัว  กลุมผลิตภัณฑดอกกุหลาบ  
กลุมผลิตภัณฑทําตนไมดอกและใบ  กลุมผลิตภัณฑดอกไมดินหอม  กลุมผลิตภัณฑดอกลิลล่ี  กลุม
ผลิตภัณฑดอกยิปโซ โดยผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐท่ีเปนหลักเหลานี้จะทําการผลิตมากนอยแค
ไหนทางกลุมจะใชความตองการของตลาด เปนตัวกําหนดในการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิด 

 
ภาพท่ี 8  ผลิตภัณฑดั้งเดิมของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

 
                    ถาความตองการในผลิตภัณฑใดมีนอย สมาชิกท่ีผลิตผลิตภัณฑนั้นจะเกิดการวางงาน 
ทางกลุมก็จะจัดเปล่ียนสมาชิกไปฝกหัดทําผลิตภัณฑในกลุมท่ีมีความตองการมาก อันเปนการ
เรียนรูและฝกสมาชิกใหสามารถทําผลิตภัณฑของทางกลุมไดทุกชนิด และจะสามารถเพิ่มกําลังการ
ผลิตในผลิตภัณฑท่ีตลาดมีความตองการมาก อีกท้ังเปนการเพิ่มจํานวนบุคลากรในการฝกหัด
สมาชิกรุนตอๆ ไปของทางกลุมดวย 
          
                    - ข้ันตอนท่ี 2 การประยุกตผลิตภัณฑและการทําตามแบบท่ีตลาดตองการ ผลิตภัณฑใน
ลักษณะนี้สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑท่ีส่ังเปนออรเดอรจากตางประเทศตามแบบท่ีลูกคาตองการ
โดยผานตัวแทนของกลุมลูกคา เชน ญ่ีปุน จะสงแบบผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐท่ีตองการมาใหทาง
กลุมข้ึนแบบสินคาเปนตัวอยางไปใหดู วาจะผานมาตรฐานหรือไม ถาผาน ก็จะมีการส่ังเปนออร
เดอรตอเนื่อง ปจจุบันผลิตภัณฑลักษณะนี้ ทางกลุมยังไมสามารถผลิตตามความตองการของตลาด 
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ภาพท่ี 9  ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐท่ีมีการประยุกตตามรูปแบบท่ีตลาดตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                   เม่ือวิเคราะหแนวทางการส่ือสารผลิตภัณฑของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐแลวพบ
รายละเอียดดังนี้ 
                    - การสื่อสารตราผลิตภัณฑหรือตราสินคา  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐไดสราง
ความแตกตางทางการแขงขันและการสรางเอกลักษณเฉพาะตัวใหกับตราผลิตภัณฑ โดยการปลูกฝง
เร่ืองราวของหมูบานไวทเฮาส เปนตราของผลิตภัณฑ  เนื่องจากเม่ือ 20 ปกอนเม่ือเอยช่ือหมูบาน
ไวทเฮาส ทุกคนจะรูจักดีวาเปนหมูบานท่ีถูกน้ําทวมจนเกือบถึงหลังคา ดังนั้นเม่ือมาเปนตราสินคา
ของทางกลุม คนท่ัวไปจึงจดจําเร่ืองนี้ไดดี และจําตราผลิตภัณฑของทางกลุมได 
  
ภาพท่ี 10  ตราผลิตภัณฑกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ และ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
 
 

 
 
 

                    
 ขนิษฐา ทับทิม รองประธานกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…เร่ืองนี้
แตเดิมก็ไมไดตั้งใจจะใหคนท่ัวไปเรียกตราสินคาเราเชนนี้  แตมันติดปากคนท่ัวไป  เม่ือกลับมาคิด
ดูอีกที มันก็เปนเอกลักษณของทางกลุมท่ีคอยเตือนใหพวกเราตระหนักถึงความยากลําบากในการ
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จัดต้ังกลุมเพ่ือหารายไดชวยครอบครัวเม่ือตอนท่ีถูกน้ําทวม มันทําใหทางกลุมมีความเขมแข็ง เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน…”  ( ขนิษฐา ทับทิม ,  20 พฤศจิกายน 2546 ) 
         
                    นอกจากน้ันทางกลุมยังทําดอกไมประดิษฐโดยเนนดอกบัวเปนหลัก เนื่องจากดอกบัว
เปนสัญลักษณของจังหวัดปทุมธานี  อันเปนสถานท่ีตั้งของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ซ่ึงเปน
การสรางตราผลิตภัณฑท้ังของทางกลุมและของทางจังหวัดปทุมธานีดวย 
 
                    การสรางความแตกตางและเอกลักษณตราสินคาของผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐนับได
วาประสบความสําเร็จอยางงดงาม สามารถส่ือสารตราสินคาและผลิตภัณฑใหเปนท่ีจดจําของลูกคา
ไดอยางแมนยํา จนในปจจุบันเม่ือเอยช่ือดอกไมประดิษฐจากหมูบานไวทเฮาส ดูจะมีคนรูจัก
มากกวาดอกไมประดิษฐจากกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ เสียอีก 
 
                    สําเนียง แยมกสิกร ฝายการเงิน-บัญชี กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…ถาถามวาทําไมคนท่ัวไปจึง
รูจักดอกไมประดิษฐไวทเฮาสมากกวากลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ก็ตองเทาความไปถึงเม่ือ
ตอนเร่ิมแรกท่ีพวกเราทําดอกไมออกมาขายใหมๆ ภายหลังน้ําทวมใหญ โดยในตอนนั้นคนท่ัวไป
รูจักไวทเฮาสเปนอยางดี เนื่องจากมีขาวใหญลงหนังสือพิมพอยูหลายวันวา หมูบานเราโดนน้ําทวม
ในระดับท่ีสูงมาก เม่ือเราขายดอกไมและโฆษณาวาเปนการขายเพ่ือนําเงินท่ีไดไปชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้ําทวมหมูบานไวทเฮาส ก็ไดรับการตอบสนองดวยดี จนช่ือไวทเฮาสติดหูคนท่ัวไป
มาถึงจนปจจุบัน ดังนั้นจึงไมใชเร่ืองแปลกถาคนท่ัวไปจะรูจักดอกไมประดิษฐไวทเฮาสมากกวา
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ…” ( สําเนียง แยมกสิกร , 20 พฤศจิกายน 2546) 
    
                    - คุณภาพของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐจะเนนคุณภาพทุกข้ันตอนในการผลิต เร่ิมตั้งแตการหาวัสดุจะตองเลือกวัสดุท่ีมีเกรดสูง
เปนหลัก ข้ันตอนการตัด  การยอมสี  การรีดกลีบจะกระทําโดยการควบคุมทุกข้ันตอนตั้งแตสีท่ียอม
ผา เพื่อปรับสภาพสีใหดูสวยงามและดูคงทนมากท่ีสุด  
 
                    นงคราญ วิไลเลิศ ฝายการตลาดกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ  กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…
เม่ือเปรียบเทียบกับสินคาท่ีมีวางจําหนายในทองตลาดแลวจะแตกตางกันมาก เพราะสินคาท่ีมีอยูใน
ทองตลาดนั้นจะเนนปริมาณเปนหลัก และวัสดุท่ีใชก็เปนวัสดุเกรดต่ํากวาท่ีทางกลุมใช โดยทาง
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กลุมจะมุงเนนดานคุณภาพมากกวาปริมาณเปนหลัก ดังนั้นผลิตภัณฑของทางกลุมจึงเปนท่ียอมรับ
ของตลาดเปนอยางมาก…” ( นงคราญ วิไลเลิศ , 20 พฤศจิกายน 2546 ) 
 
                    การส่ือสารคุณภาพผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
ไดรับการตอบสนองจากลูกคาเปนอยางดี เห็นไดจากลูกคาท่ีซ้ือผลิตภัณฑของกลุมไป สวนใหญจะ
กลับมาซ้ืออีก และคุณภาพของผลิตภัณฑก็เปนประเด็นหลักท่ีลูกคาพูดถึงสินคามากท่ีสุด ซ่ึง
นับเปนความภูมิใจของกลุมท่ีสามารถส่ือสารคุณภาพผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนดวยความตั้งใจ  ความ
ประณีต และความสวยงามในทุกข้ันตอนของการผลิตไปยังลูกคาท้ังในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
ใกลเคียงจนเปนท่ียอมรับในคุณภาพได 
          
       -   การใชผาไหมไทยเปนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐจะส่ือสารเร่ืองการใชผาไหมไทยเปนวัตถุดิบในการผลิตสวนตางๆ ของดอกไมประดิษฐ
ทุกข้ันตอน ซ่ึงผาไหมไทยน้ันไดช่ือวาเปนผาท่ีมีความสวยงาม จึงทําใหผลิตภัณฑท่ีผลิตออกมาเปน
ดอกไมประดิษฐมีความงามตามธรรมชาติ คลายของจริง  
 
      วรรณา เทียนทอง กลุมตนไมดอกและใบกลาวถึงเร่ืองนี้วา “…ลักษณะของผลิตภัณฑท่ี
ใชผาไหมเปนวัตถุดิบ จะมีรูปแบบการเลียนแบบตนไมดอกตามธรรมชาติท่ีเหมือนจริง โดยยอสวน
จากของท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ในสวนของตนไมดอกและใบของผลิตภัณฑจะออกมาคลายคลึง
ของจริงมาก ”  ( วรรณา เทียนทอง , 20 พฤศจิกายน 2546 ) 
 
                    - การเปนสินคาทําดวยมือ (hand made) ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
จะส่ือสารเอกลักษณในดานการเปนสินคาท่ีทําดวยมือ โดยข้ันตอนตางๆ ในการผลิตจะคง
เอกลักษณนี้ไวตลอด ทําใหผลิตภัณฑท่ีไดจะมีความสวยงาม ความคงทน และความออนชอยคลาย
ธรรมชาติมากที่สุด อันเปนการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑสินคาทําดวยมือไปสูผูบริโภคถึงความมี
เอกลักษณเฉพาะตัวของทางกลุม 
  
                   ปทุมรัตน เคียนทอง สมาชิกกลุม กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…จุดนี้นับเปนจุดเดนของทางกลุม
อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐท่ีมีมานานตั้งแตการกอตั้งกลุม ทําใหดอกไมประดิษฐทางกลุมมี
เอกลักษณเปนของตัวเองและแตกตางจากดอกไมประดิษฐท่ัวไป  แตจุดดอยของการเปนสินคาท่ีทํา
ดวยมือคือ การไมสามารถทําสินคาไดในปริมาณมาก ทําใหในปจจุบันทางกลุมไมสามารถผลิต
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สินคาไดทันความตองการของลูกคา แตทางกลุมก็พอใจและมีความสุขกับการทํางานท่ีมีเอกลักษณ
เปนของตัวเอง…”   ( ปทุมรัตน  เคียนทอง , 10 ธันวาคม  2546 ) 
 

ภาพท่ี 11  แสดงความหลากหลายของผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       - ความหลากหลายของผลิตภัณฑ  ปจจุบันกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีรายการ

สินคาท่ีหลากหลายมาก นอกเหนือไปจากดอกไมประดิษฐกลุมดอกบัว เชน บัวฉัตรบงกช บัวสาย 
บัวหลวง และอีกหลายประเภท  
 

                       โดยรูปแบบของผลิตภัณฑมีท้ังชนิดดอกเดี่ยว ชนิดจัดเปนชอ ชนิดจัดเปนรูปแบบ
กระถาง และชนิดเปนเข็มกลัดติดหนาอกเส้ือท่ีถือเปนสินคาหลักของทางกลุมแลว ยังมีรูปแบบ
ดอกไมประดิษฐอีกหลายประเภท โดยยึดหลักเลียนแบบของจริงตามธรรมชาติ เชน ดอกกุหลาบ
ชนิดตางๆ จัดเปนรูปแบบชนิดดอกเด่ียวและเปนชอ ชนิดเปนตนในกระถาง ดอกไมประดิษฐจาก
ดินหอม โดยนํามาแตงกับวัสดุถวย แกว หรือโองดินเผาในหลายรูปแบบ  ดอกลิลล่ี โดยเปนดอกไม
ท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อใชประกอบดอกไมชนิดอ่ืนๆ ในการจัดลงกระถางหรือในวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือเพิ่มความ
สวยงาม   นอกจากนั้นยังมี ดอกยิปโซ ดอกพุทธรักษา ดอกกลวยไม  เปนตน 
 
                   นอกจากรูปแบบผลิตภัณฑดังท่ีกลาวมาแลว อันเปนรูปแบบดั้งเดิมท่ีทางกลุมไดมีการ
ทํากันมาจนมีความชํานาญเปนพิเศษ และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑภายในกลุมแลว ใน
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ปจจุบันทางกลุมไดมีการสงสมาชิกหมุนเวียนเขาไปรับการอบรม สัมมนา และเรียนรูการออกแบบ
ผลิตภัณฑ การตลาด และการพัฒนาธุรกิจชุมชนสมัยใหมตามหนวยงานราชการที่เปดการอบรม 
เพื่อนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ  การตลาด  และการดําเนินธุรกิจชุมชนของ
ทางกลุมตอไป  และผูท่ีผานการอบรม สัมมนา จากหนวยงานของทางราชการ ทางกลุมจะวางตัว
บุคลากรเหลานี้เปนวิทยากรของกลุมในการถายทอดความรูท่ีไดรับมาไปสูสมาชิกรุนใหมๆ ของ 
กลุมตอไป 
 
                   ในปจจุบันท่ีตั้งของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐไดรับการกําหนดใหเปนจุด
ศูนยกลางในการถายทอดความรูใหมๆ ทางดานผลิตภัณฑ การตลาด และการฝกอบรม สัมมนา 
ผูประกอบการธุรกิจของโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ตลอดจนเปนแหลงความรูในการ
ฝกหัดการทําดอกไมประดิษฐของทางจังหวัดปทุมธานีดวย 
 
                    นอกจากผลิตภัณฑของกลุมท่ีมีความหลากหลายในการผลิตอยูแลวในเบ้ืองตนท่ีเปน
หลักของกลุมซ่ึงถือเปนรุนแรกๆ  ผลิตภัณฑในยุคตอมาก็เกิดข้ึนจากกลุมสมาชิกท่ีไดรับการอบรม
จากหนวยงานราชการ แลวนําความรูมาพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตกับผลิตภัณฑในยุคแรก ทําให
ความหลากหลายของผลิตภัณฑยิ่งมีความหลากหลายและพัฒนาไปคอนขางมาก 
                     
                   การกาวกระโดดคร้ังสําคัญในการทําธุรกิจชุมชนของกลุมในโครงการหน่ึงตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ก็เกิดข้ึนจากการส่ังสินคารูปแบบตามท่ีลูกคาตองการ เปนออรเดอรจากลูกคาท่ีสงสินคา
ไปจําหนายท่ีประเทศญ่ีปุน ผานมาทางเคร่ือขายกลุมลูกคา โดยใหทางกลุมทําผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐตามแบบท่ีลูกคาตองการ  สงไปเปนตัวอยางล็อตแรกวาจะผานมาตรฐานหรือไม 
 
ภาพท่ี 12  ตัวอยางผลิตภัณฑตามออรเดอรของลูกคาท่ีสงไปประเทศญ่ีปุน 
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                    พรรณี   เปรมจิตต ประธานกลุม กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…ชวงนั้นมีการนําหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑของประเทศไทยไปจัดงานแสดงท่ีประเทศญ่ีปุน มีลูกคาท่ีสงออกติดตอผานมาทาง
สํานักงานพัฒนาชุมชนตองการที่จะนําสินคาของกลุมเราไปรวมในงานดวย แตขอใหทางเราทํา
สินคาตามแบบท่ีเขาตองการ ทางกลุมเห็นวาเปนโอกาสในการเผยแพรช่ือเสียงดอกไมประดิษฐของ
ทางกลุมออกไปใหกวางขวางมากข้ึนในตางประเทศ จึงตอบตกลงท่ีจะทําสินคาตามแบบให จึงเปน
กาวแรกท่ีผลิตภัณฑของกลุมไดไปอวดโฉมในตางประเทศ…”  ( พรรณี  เปรมจิตต , 10 มกราคม 
2547) 
         
                    ปรากฏวาสินคาท่ีสงไปไดรับการตอบสนองจากลูกคาเปนอยางดี และมีการส่ังออร
เดอรเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนทางกลุมไมสามารถจะผลิตไดตามจํานวนท่ีทางลูกคาตองการได คงผลิตได
ในระดับหนึ่งเทานั้น  ปจจุบันทางกลุมมีสินคาท่ีส่ังมาเปนออรเดอรพอสมควร แตสวนใหญทาง
กลุมไมสามารถจะทําตามออรเดอรท่ีมีจํานวนมากๆได เนื่องจากเปนสินคาท่ีทําดวยมือ จึงตอง
ปฏิเสธลูกคาในลักษณะการส่ังออรเดอรคราวละมากๆ ไป    
         
                    แตส่ิงท่ีทางกลุมไดรับและไมสามารถคิดเปนมูลคาไดก็คือ การไดรูจักพัฒนาและ
ประยุกตสินคาท่ีมีอยูใหตรงตามความตองการของลูกคาท้ังในประเทศและตางประเทศ อันนับเปน
ปจจัยท่ีผลักดันกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใหหันกลับมามองเร่ืองสินคาภายในกลุมกับความ
ตองการของตลาดลูกคาอยางจริงจัง และเขาใจกลไกตางๆ ของการแขงขันในทางธุรกิจมากข้ึน         
 
ภาพท่ี 13 บรรจุภัณฑรูปแบบตางๆ ของผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ 
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                    - การใชภูมิปญญาทองถ่ิน (พื้นความรูความสามารถทองถ่ิน) ในดานการผลิตผลิตภัณฑ
ดอกไมประดิษฐของกลุมออกสูตลาด ก็ไดมีการสอดแทรกภูมิปญญาของทองถ่ินไวในผลิตภัณฑ 
ของทางกลุมดวยเชนกัน เชน การจัดรูปแบบของผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐตามทรงโบราณหรือ
การประยุกตรูปแบบโบราณเขากับสมัยใหมในการจัดทําดอกไมประเภทตางๆ โดยอิงตนแบบตาม
ภูมิปญญาเดิมของชาวบานเปนหลัก 
          
                   โดยแตเดิมการผลิตผลิตภัณฑของทางกลุมจะเปนแบบท่ีทางกลุมไดรับการเรียนรูและ
ฝกฝนจากศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตนแบบ  ตอมาเม่ือทางกลุมมี
ความรูความชํานาญมากข้ึน ก็ไดมีการประยุกตการสรางรูปแบบของผลิตภัณฑมากข้ึน ทางกลุมเห็น
วาจังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดท่ีไดช่ือวามีการปลูกดอกบัวเปนจํานวนมาก จนนําดอกบัวมาเปนตรา
ของทางจังหวัดและของทางกลุม จึงนาจะนําภูมิปญญาของทองถ่ินในเร่ืองดอกบัวมาประยุกตสราง
ผลิตภัณฑของทางกลุมใหหลากหลายมากข้ึน  
          
                   เพ็ญศรี ชัยมณี หัวหนาพัฒนากรชุมชน อําเภอคลองหลวง กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…ตอนท่ี
เร่ิมต้ังกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใหมๆ ทางพัฒนากรชุมชนและกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐไดมีการคุยกันเร่ืองการจะนําดอกบัวชนิดตางๆ ท่ีเคยมีอยูมากในจังหวัดปทุมธานี มาเปน
ตนแบบในการสรางผลิตภัณฑของทางกลุม อันเปนการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑและนํา
ความรูเดิมของทองถ่ินในเร่ืองบัวตางๆ ของจังหวัดปทุมธานี มาถายทอดเปนผลิตภัณฑใหคนท่ัวไป
ไดรูจัก นอกจากผลิตภัณฑดอกบัวท่ีใชไหวพระท่ีทางกลุมทําเปนผลิตภัณฑหลักอยูแลว…” ( เพ็ญ
ศรี  ชัยมณี , 16 มีนาคม 2547) 
         
                    ประกอบกับในปจจุบัน คนรุนใหมๆ เร่ิมจะไมรูจักดอกบัววามีกี่ประเภทกันแลว คง
รูจักแตบัวที่ใชสําหรับการไหวพระเทานั้น ทางกลุมเลยมีความคิดวานาจะมีการนําความรูภูมิปญญา
เดิมของทองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเร่ืองดอกบัวประเภทตางๆ มาทําเปนผลิตภัณฑของทาง
กลุม นอกจากผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลว ดอกบัวประเภทตางๆ ในตํานานหรือตําราที่เคยไดยินแตช่ือ แต
ไมคอยมีใครเคยเห็น ก็เร่ิมตนมามีรูปแบบใหคนรุนตอๆ มาไดเห็นวามันมีรูปราง ลักษณะ และ
ความสวยงามอยางไร  
 
         จนถึงปจจุบันทางกลุมมีความภาคภูมิใจอยางมากวา การไดนําภูมิปญญาเดิมของจังหวัด
ปทุมธานีในเร่ืองดอกบัวประเภทตางๆ มาถายทอดรายละเอียดเสนสาย สีสัน และความงามในทุก
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อณูของดอกบัวในตํานานท่ีมีแตช่ือ เชน บัวฉัตรบงกช บัวสาย บัวหลวง แตไมเคยเห็นกันเลยนั้น 
เปนการสรางความรูท่ียิ่งใหญ ท่ีนับวันจะจางหายไปจากสังคมไทย 
          
                    แมวาผลิตภัณฑท่ีทางกลุมสรางสรรคข้ึนจะไมใชของจริง แตทางกลุมก็พยายามพัฒนา
ผลิตภัณฑจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ใหผลิตภัณฑมีความใกลเคียงและเหมือนธรรมชาติมากท่ีสุด
ดวยความรู ความชํานาญ และวิทยาการท่ีไดรับการสืบทอดและส่ังสมมา   
 
                    การไดสืบทอดภูมิปญญาเดิมของทองถ่ิน แลวส่ือสารภูมิปญญานั้นผานผลิตภัณฑของ
ทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐไปยังลูกคา ก็เปรียบเสมือนการไดใหความรูแกผูคน แกลูกคา 
และแกสังคมในทางออมอีกทางหน่ึง และเปนการสืบสานภูมิปญญาเดิมของทองถ่ินจากคนรุนหนึ่ง
ไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ซ่ึงทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐถือเปนความภูมิใจอยางมาก ในเร่ืองการ
ไดเปนผูถายทอดภูมิปญญาเดิมในเรื่องดอกบัวของจังหวัดปทุมธานี 
           
                   จรรยา จุลเพชร ผูชวยฝายการตลาด กลาววา “…ในปจจุบันของเกาๆ นับแตคร้ังปู ยา ตา 
ยาย นับวันจะหายสาบสูญไป  เด็กๆ รุนใหมไมคอยรูจักกันแลว  ไมตองอะไรมากอยางดอกบัว  ถา
ไปถามเด็กๆ ถึงบัวฉัตรบงกช  บัวสาย  บัวหลวง เขาจะนึกไมออก  รูจักแตบัวท่ีใชไหวพระ  เราก็
ภูมิใจท่ีมีโอกาสนํารูปแบบภูมิปญญาโบราณของทองถ่ินมาสอดแทรกไวในสินคาใหลูกหลานไดมี
โอกาสดู และรูจักวาหนาตามันเปนอยางไร…”  ( จรรยา  จุลเพชร , 10  ธันวาคม  2546 )   
  
                    - การใชเคร่ืองปนดินเผาของไทย โดยเฉพาะเคร่ืองปนดินเผาท่ีเปนของชาวมอญที่
อําเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี เปนบรรจุภัณฑ  ซ่ึงเคร่ืองปนดินเผาท่ีอําเภอสามโคกนี้ เปนแหลง
ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอีกแหงหนึ่งท่ีคนท่ัวไปรูจักเปนอยางดี เม่ือทางกลุมไดนําเคร่ืองปนดินเผาที่
มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักมาเปนบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของทางกลุมก็พลอยเปนท่ีรูจักไป
ดวย นานวันเขาความมีช่ือเสียงที่ควบคูกันไประหวางเคร่ืองปนดินเผาของอําเภอสามโคก และ
ดอกไมประดิษฐของทางกลุมก็ไมสามารถแยกออกจากกันได เม่ือเอยถึงเคร่ืองปนดินเผาท่ีเปน
บรรจุภัณฑ ผูคนท่ัวไปก็จะนึกถึงดอกไมประดิษฐของทางกลุมควบคูกันไปดวยเสมอ  
         
                    จึงนับวาเปนวิธีการส่ือสารเคร่ืองปนดินเผาท่ีมีช่ือเสียง ควบคูไปกับผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐของทางกลุมผานไปยังลูกคา โดยการสรางความจดจําและการตอกย้ําในใจของลูกคาวา 
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เม่ือซ้ือดอกไมประดิษฐของทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ก็ตองมองเห็นกระถางดินเผาของ
อําเภอสามโคก เปนของควบคูกันไป เสมือนเปนรูปลักษณหีบหอบรรจุภัณฑท่ีนําเสนอควบคูกันไป 
         
                    นงคราญ วิไลเลิศ ฝายการตลาด ไดกลาวถึงเร่ืองนี้วา “…เคร่ืองปนดินเผาท่ีมีช่ือเสียง
ของไทยมีอยูหลายแหงท่ีสามโคก จังหวัดปทุมธานี ก็เปนแหงหนึ่ง เม่ือทางกลุมนําเคร่ืองปนดินเผา
ท่ีสามโคกมาเปนบรรจุภัณฑ เราต้ังใจเพียงวาจะเปนการชวยเผยแพรเคร่ืองปนดินเผาของอําเภอสาม
โคก ใหเปนท่ีรูจักแพรหลายดังเชนแหลงท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆ ของประเทศไทย และก็ใชความมีช่ือเสียง
ของเคร่ืองปนดินเผาเปนตัวชวยฉุดดึงยอดขายผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของทางกลุมเราไปดวย 
นานวันเขามันก็แยกไมออกวา ลูกคาท่ีมาซ้ือผลิตภัณฑของเรา เขาต้ังใจมาซ้ือดอกไมประดิษฐหรือ
เคร่ืองปนดินเผาเปนหลัก แตท่ีแนๆ ลูกคาตองซ้ือมันไปทั้งสองอยาง เปรียบเสมือนการซ้ือหนึ่ง 
แถมหนึ่ง ซ่ึงจุดนี้แตเดิมเราไมเคยสังเกตเห็น จนเราคุยกับทางลูกคาหลายๆ คนเขา เราจึงเขาใจ  และ
ทางเราก็ใชเปนจุดขายเร่ือยมาจนถึงในปจจุบัน…” ( นงคราญ  วิไลเลิศ , 12 ธันวาคม 2546 ) 
 
                    กระบวนการส่ือสารผลิตภัณฑดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ถือวาเปนการส่ือสารภายนอก 
ท่ีทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐส่ือสารผานผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมายท่ีถือวาเปน
ส่ิงสําคัญประการแรก  
 
                   กระบวนการสื่อสารภายในก็เปนส่ิงสําคัญประการตอมาในการคงอยู สืบสาน และ
ถายทอดเอกลักษณของกลุมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนในรุนตอไป ซ่ึงการส่ือสารภายในของกลุม
อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในการถายทอดเอกลักษณของกลุมไปยังคนรุนตอไปประกอบดวย
ข้ันตอนตางๆ  ดังตอไปนี้ 
 

1. สรางแมแบบ นับเปนข้ันตอนแรกท่ีมีความสําคัญท่ีสุดและยากท่ีสุด เนื่องจากการ
สรางตนแบบท่ีดีของคนรุนหนึ่ง เพื่อถายทอดเอกลักษณของกลุมไปยังคนอีกรุนนั้น ทางกลุมให
ความสําคัญเปนอยางมากในการคัดเลือก   
 
                    พรรณี เปรมจิตต ประธานกลุม กลาววา “…การสรางแมแบบท่ีมีความรู ความสามารถ 
และความชํานาญข้ึนมาสักคนหนึ่งนับเปนเร่ืองยากมากของทางกลุม เนื่องจากตองใชเวลาและการมี
ใจรักในอาชีพนี้  แมแบบในปจจุบันสวนใหญจะเปนคนรุนแรกๆ ของทางกลุมท่ีมีอายุคอนขางมาก 
คือระหวาง 50-70 ป และนับวันจะปลดระวางไปทุกที แตก็พยายามสรางและคัดเลือกคนรุนใหมๆท่ี
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มีใจรัก เพื่อมาสืบทอดงานของทางกลุม โดยคุณสมบัติท่ีคนเหลานี้ตองมีคือ 1.ตองมีใจรักในอาชีพนี้ 
2. ตองมีความอดทนและเสียสละ 3. ตองมีความเปนผูนําในตัวเอง เหลานี้เปนคุณสมบัติขอตนๆ ท่ี
ทางกลุมใหความสําคัญ…” ( พรรณี  เปรมจิตต , 10 ธันวาคม 2546) 
  
                   ตนแบบในปจจุบันท่ีมีอยูก็เปนกลุมคนรุนบุกเบิกในชวงตนของกลุมท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในแตละดานของผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐในแตละชนิด และมีสมาชิกในกลุมเปนของตนเอง 
รวมท้ังมีการคัดเลือกสมาชิกท่ีมีความสนใจตอกลุมในดานตางๆ อยางจริงจัง เพื่อไวเปนแมแบบใน
การถายทอดตอไป 
 
                   2. ฝกพัฒนา เปนข้ันตอนตอมาที่ทางกลุมนํามาใช โดยในขั้นตอนนี้ทางกลุมจะมีการ
กําหนดตารางในการเขารับการอบรมการทําผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของทางกลุมอยางนอยเดือน
ละหน่ึงคร้ัง เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของทางกลุม ผูท่ีเขารับการอบรมการถายทอดความรูจะ
หมุนเวียนกันไปตลอด โดยเฉพาะแมแบบท่ีทางกลุมไดคัดเลือกไว  
          
                    การถายทอดความรูเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑของทางกลุมจะเปนคนรุนเกาท่ีมีพื้น
ความรูเดิมของทางกลุมอยูแลว ดังนั้นการถายทอดจึงเปนการใหความรูพื้นฐานในการผลิตเบ้ืองตน 
สวนความชํานาญในการผลิตของสมาชิกท่ีไดรับการอบรมนั้นจะนํากลับไปพัฒนาฝกฝนกันที่บาน 
หรือในชวงท่ีมีเวลาวางเพื่อใหเกิดความชํานาญ 
  

           ในข้ันตอนการฝกฝนนี้ สมาชิกท่ีเขารับการอบรมสวนใหญจะใชเวลาในวันเสาร-
อาทิตย มาฝกกันท่ีท่ีทําการของกลุมในเวลาเย็น หรือหลังจากเสร็จภารกิจสวนตัวแลว เนื่องจากเม่ือ
มีขอสงสัยอะไรเก่ียวกับการผลิตดอกไมประดิษฐ ก็สามารถแลกเปล่ียนความรูกับสมาชิกคนอื่น 
หรือสอบถามขอคําแนะนําจากสมาชิกรุนเกาไดทันที อันทําใหการฝกฝนมีการพัฒนาไปไดอยาง
รวดเร็ว 

 
           ขนิษฐา ทับทิม รองประธานกลุม กลาววา “…ในบางคร้ังเราไดมีการเชิญวิทยากรที่มี

ความรูความชํานาญจากหนวยงานของทางราชการในเร่ืองตางๆ เชน การออกแบบผลิตภัณฑ 
การตลาด การสรางวัตถุดิบทดแทน มาเปนวิทยากรในการอบรมและฝกฝนใหทางกลุมไดเกิดการ
พัฒนาท่ีรอบดานและมีความชํานาญหลากหลาย อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการฝกฝนใน
ระยะยาวของกลุมตอไปในอนาคต…” ( ขนิษฐา  ทับทิม , 10 ธันวาคม 2546) 
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                   3. คนหาความรู เปนข้ันตอนท่ีทางกลุมจะไดรับเชิญใหเขารวมการอบรม สัมมนาใน
เร่ืองตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานราชการ 
โดยทางกลุมจะสงสมาชิกเขารวมการอบรม สัมมนา อันเปรียบเสมือนการคนหาความรู และจะนํา
ความรูท่ีไดรับมาถายทอดใหสมาชิกคนอ่ืนๆ ตอไป 

 

           ในข้ันตอนนี้ความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัดคือ ความรูตางๆ ท่ีทางสมาชิกไดรับและมี
การถายทอดสูสมาชิกคนอ่ืนๆ จะเปนพื้นฐานเบ้ืองตนในการคิดคนและประยุกตผลิตภัณฑของทาง
กลุมใหเปนท่ีตองการของตลาดมากข้ึน ในปจจุบันข้ันตอนนี้ไดจุดประกายสมาชิกใหมีการพัฒนา
ในการผลิตผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของทางกลุมไดหลากหลาย  
         
                   นงคราญ วิไลเลิศ ฝายการตลาด กลาววา “…ทางกลุมจะมีการคัดเลือกคนรุนใหมๆ ของ
ทางกลุมผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไปเขารวมการสัมมนา อบรม โดยผูท่ีไปเขารวมจะนําความรูท่ี
ไดมาถายทอดใหกับสมาชิกคนอ่ืนๆ อีกทีหนึ่ง ในสวนนี้นอกจากจะเปนการถายทอดความรูแลว ยัง
เปนการสรางวิทยากรของทางกลุมไปในตัวดวย และท่ีสําคัญคนเหลานี้มักนําความรูท่ีไดรับจากการ
ถายทอดไปประยุกตเขากับผลิตภัณฑท่ีตนเองถนัด และสรางผลิตภัณฑใหมมานําเสนออยูเสมอๆ 
โดยผลิตภัณฑบางตัวเปนสินคาขายดีระดับตนๆ ของทางกลุมในปจจุบัน…” ( นงคราญ วิไลเลิศ , 
10 ธันวาคม 2546) 
   
                  4. สูโลกกวาง เปนข้ันตอนท่ีทางกลุมนําความหลากหลายของผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการ
พัฒนาประยุกตใชความรูตางๆ ท่ีทางกลุมไดรับจากการอบรม สัมมนา มาพัฒนาสินคาท่ีมีอยู และท่ี
คิดคนข้ึนใหมแลวนําออกสูตลาด เพื่อทดลองดูการตอบรับตอผลิตภัณฑท่ีทางกลุมคิดคนและมีการ
พัฒนาข้ึนวาจะประสบความสําเร็จมากนอยแคไหน  
 
                   นอกจากนั้นแลวเปาหมายท่ีทางกลุมต้ังไวอีกอันหนึ่งสําหรับข้ันตอนนี้ก็คือ การได
เผยแพรช่ือเสียงผลิตภัณฑและเอกลักษณความเปนสินคาท่ีทําดวยมือของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐ และจังหวัดปทุมธานี ใหเปนท่ีรูจักมากข้ึนกวาในปจจุบัน  
 
                   ดังนั้นการดําเนินการในข้ันตอนนี้จะเห็นไดวา ทางกลุมมักจะไปออกรานในงานแสดง
สินคาทุกงานท่ีไดรับเชิญมา โดยคณะกรรมการของกลุมพิจารณาแลววา การไปออกรานตามคําเชิญ 
ถาไมมีปญหาในดานตางๆ จนเกินไป  ทางกลุมมักไมปฏิเสธ และยินดีท่ีจะไปตามคําเชิญ 
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                  จรรยา จุลเพชร ผูชวยฝายการตลาด กลาววา “…นอกจากการไปขายสินคาและการ
เผยแพรช่ือเสียงเกียรติคุณของทางกลุมแลว ส่ิงหนึ่งท่ีทางกลุมต้ังเปาหมายไวก็คือ การไดใหสมาชิก
ท่ีไปรวมในการออกรานไดเห็นส่ิงตางๆ ของการแขงขันทางธุรกิจ ความหลากหลายของสินคา และ
คูแขงขันของผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ เพื่อนําส่ิงตางๆ เหลานั้นมาปรับปรุงผลิตภัณฑใหสามารถ
แขงขันได…” ( จรรยา  จุลเพชร , 10 ธันวาคม 2546)  
         
                    5. สรางชุมชน ถือเปนอีกข้ันตอนหนึ่งท่ีเปนเปาหมายหลักของทางกลุมตั้งแตเร่ิมแรก
ในการจัดต้ังกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ การสรางชุมชนน้ันไมไดหมายความแคการสราง
ชุมชนหมูบานไวทเฮาส อันเปนท่ีตั้งของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเทานั้น แตหมายรวมถึงการ
สรางชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจในแนวทางและวิธีการในการสรางชุมชนของตนใหมีความเขมแข็ง
เชนเดียวกับทางกลุม 
  
                   ทางกลุมมีโครงการในการออกไปบริการชุมชน โรงเรียน และหนวยงานตางๆ เชน
โครงการในเรื่องการฝกหัดการทําดอกไมประดิษฐโดยไมคิดมูลคา โดยมีจุดมุงหมายเพียงวาผูท่ี
ไดรับการฝกอบรมจากทางกลุมจะนําวิชาความรูไปพัฒนาและสรางตัวเองตลอดจนชุมชนของ
ตัวเองใหสามารถมีรายไดเพิ่มข้ึน และพัฒนาไปเปนชุมชนท่ีสามารถยืนไดดวยลําแขงของตัวเอง
เหมือนดังเชนกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในปจจุบัน 
 
                  สําหรับทางกลุมนั้น ส่ิงท่ีไดรับกลับมาก็คือการไดพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ภายใน
กลุมท่ีไดตั้งเปาหมายไว เชน ดานการสรางวิทยากร สมาชิกรุนใหมๆ ท่ีไปเปนวิทยากรตาม
โครงการตางๆ ก็ไดใชเปนสนามในการฝกหัดการออกไปพบปะผูคน การพูดคุย การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และความจัดเจนในงานของทางกลุมในดานการออกภาคสนามเพ่ิมมากข้ึน 
          
                   สมหมาย สวางวงศชัย ผูชวยเลขานุการ กลาววา “…เม่ือกลุมคนรุนใหมเหลานี้ไดออก
ไปสูภาคสนามมากๆ เขา  ก็จะไดพบกับภาพท่ีคร้ังหนึ่งทางกลุมไดประสบพบมา คือการดิ้นรนตอสู
กับความยากจน ความยากลําบากในการหารายไดเพื่อมาเล้ียงปากทองของตนเองและครอบครัว 
และการหาอาชีพเสริมเพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตของตนและครอบครัวในสังคม   การ
ไดพบกับภาพตางๆ เหลานี้ดวยตาและไดยินดวยหูจากผูคนในชุมชนท่ีไดไปพบ จะเปนการกระตุน
เตือนใหคนรุนใหมๆ ของทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีไฟในตัวเองอยูเสมอ ในการที่จะ
ชวยเหลือ แนะนํา และถายทอดประสบการณใหกับคนอ่ืน หรือชุมชนอ่ืนใหสามารถยืนอยูบนขา

DPU



 66 

ของตัวเองได เชนเดียวกับทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐท่ีเคยผานประสบการณเหลานั้น
มาแลว เม่ือคราวนํ้าทวมใหญป 2538…” ( สมหมาย  สวางวงศชัย , 10 ธันวาคม 2546) 
          
                   นอกจากนั้น ทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีความต้ังใจวา เม่ือเครือขายตางๆ ท่ี
ไปออกโครงการเคล่ือนท่ีมีสมาชิกและมีความเขมแข็งมากพอสมควรแลว ทางกลุมจะมีการทํา
เครือขายหัตถกรรมดอกไมประดิษฐภายในประเทศข้ึนมา เพื่อไวเปนศูนยกลางในการติดตอส่ือสาร
ระหวางชุมชนท่ีมีงานอาชีพคลายๆ กัน ไดมาแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร การตลาดระหวางกัน อัน
เปนการยกระดับหัตถกรรมชุมชนของไทยใหมีความเขมแข็ง และสามารถพัฒนาในดานตางๆ ของ
ผลิตภัณฑไปสูระดับการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศได อันเปนการกาวไปอีกกาวหนึ่งของ
หัตถกรรมชุมชนในประเทศไทย 
 
                   พรรณี เปรมจิตต ประธานกลุม กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…ทางกลุมมีความคิดท่ีจะรวบรวม
เครือขายดอกไมประดิษฐท่ีเราไปเปดการอบรมไวใหเปนเครือขายหัตถกรรมดอกไมประดิษฐ เพ่ือ
จะไดเปนสวนหนึ่งในการรวมกันพัฒนางานอาชีพท่ีทํา ตลอดจนรวมมือกันในการแกไขปญหาท่ี
ประสบอยู โดยไมเพียงแตหวังพึ่งความชวยเหลือจากหนวยงานของทางราชการเพียงอยางเดียว ซ่ึงท่ี
ผานมาก็มีกลุมเครือขายเหลานี้พอสมควร และคิดวาเม่ือถึงเวลาอันเหมาะสม มีความพรอมใน
หลายๆ ดาน และไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังแลว เช่ือวาเครือขายหัตถกรรมดอกไมประดิษฐคง
เกิดข้ึนได…”   ( พรรณี  เปรมจิตต , 12 ธันวาคม 2546) 
 
                    - บรรจุภัณฑ แนวทางในการดําเนินงานดานบรรจุภัณฑของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐก็เปนผลท่ีเกิดจากทางกลุมไดสงสมาชิกเขาไปอบรมกับหนวยงานของทางราชการ และ
เกิดการพัฒนาในการประยุกตเขากับผลิตภัณฑท่ีมีอยู จากเดิมท่ีทางกลุมไดมีการทําผลิตภัณฑใน
ลักษณะเปนดอกเดียวโดดๆ  ก็ไดมีการประยุกตนําวัสดุอ่ืนเขามาประกอบ เพื่อใหเกิดความสวยงาม
และใกลเคียงธรรมชาติมากข้ึน เชน การนําดอกกุหลาบมาจัดเปนชอไวในแจกัน หรือในกระถาง 
การจัดทําบัวไวในกระถางท่ีมีท้ังตน ใบ และดอก 
 
                   การคิดคนบรรจุภัณฑของทางกลุมสวนใหญยังคงยึดแบบดั้งเดิมท่ีทํากันมาเปนหลัก
และประยุกตไปตามความตองการของลูกคา ตอมาเม่ือคอมพิวเตอรเขามามีบทบาท ลูกหลานของ
สมาชิกภายในกลุมท่ีมีความรูทางดานคอมพิวเตอร ก็จะเขามาชวยกันออกแบบบรรจุภัณฑตาม
ความคิดและจินตนาการของตัวเอง และนําเสนอรูปแบบเขามาที่กลุม เม่ือทางกลุมเห็นดวยก็จะมี
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การทดลองทําผลิตภัณฑข้ึนมาจํานวนหนึ่งแลวนําออกสูตลาด เพื่อดูการตอบรับของลูกคาวาจะขาย
ไดหรือไม ถาการตอบรับของลูกคาเปนไปดวยดี การผลิตสินคาตามแบบบรรจุภัณฑนั้นก็จะเปน
แบบหลักแบบหนึ่งของทางกลุมตอไปในการผลิตออกจําหนายสูทองตลาด  
    
                   ในสวนของบรรจุภัณฑท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐก็คือ 
การใชเคร่ืองปนดินเผาท่ีเปนเอกลักษณของชาวมอญ ท่ีอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อันเปน
เคร่ืองปนดินเผาท่ีมีช่ือเสียงแหลงหนึ่งของประเทศไทย เปนบรรจุภัณฑในการจัดกระถางดอกไม
ประดิษฐท่ีมีอยูหลากหลายรูปแบบ ทําใหภาพรวมของผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐมีความสวยงาม มีเอกลักษณเปนของตนเอง และใกลเคียงกับธรรมชาติมากข้ึน  
อีกท้ังตัวของบรรจุภัณฑยังเปนการส่ือสารศิลปะการปนของชาวมอญ ท่ีอําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ไปยังผูบริโภคไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
                   นอกจากนั้นยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีเปนกลองกระดาษท่ีใชในการใสผลิตภัณฑ
ดอกไมประดิษฐช้ันนอก เพ่ือปองกันความเสียหายของดอกไมประดิษฐท่ีเกิดจากการกระแทกเวลา
ซ้ือผลิตภัณฑกลับไปบานไดเปนอยางดี โดยลวดลายการออกแบบและสีสันของกลองบรรจุภัณฑนี้
มีความสวยงาม และดึงดูดใจใหลูกคามีความสนใจตอผลิตภัณฑของทางกลุมเปนอยางมาก 
 
  แนวคิดการออกแบบกลองบรรจุภัณฑนี้เปนแนวคิดของหนวยงานราชการ โดยสํานักงาน
พัฒนาชุมชน อําเภอคลองหลวง และคณะอนุกรรมการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใหการสนับสนุนในการจัดทําแกทางกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐ ทําใหผลิตภัณฑของทางกลุมมีความนาสนใจและเปนจุดดึงดูดลูกคาใหเขามาชม
สินคาของทางกลุมเพิ่มมากข้ึน  
 
                   จรรยา จุลเพชร ผูชวยฝายการตลาด กลาวถึงกลองบรรจุภัณฑวา “…กลองใสดอกไม
ประดิษฐท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการนั้น ชวยเพิ่มมูลคาแกสินคาของทางกลุมเปน
อยางมาก  ดอกไมประดิษฐของเราท่ีแตเดิมเราไมรูสึกอะไร แตเม่ือไปอยูในกลองแลว แมแตพวก
เราก็ยังอดภูมิใจกับมันไมได แตท่ีเห็นไดอยางชัดเจนก็คือ จํานวนยอดขายท่ีทางกลุมเก็บสถิติไว 
ภายหลังจากท่ีเราใชบรรจุภัณฑกลองกระดาษในการบรรจุดอกไมประดิษฐ กลับมีการขายท่ีเพิ่มข้ึน
มากอยางนาพอใจ ทางเราก็ขอขอบคุณหนวยงานของทางราชการมา ณ โอกาสน้ีดวย…” ( จรรยา  
จุลเพชร , 10 มกราคม 2547 )  
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                    1.1.2 การบริการ (Service) ในสวนของผลิตภัณฑนอกเหนือไปจากสินคาตางๆ ท่ีมี
จําหนายแลว การบริการของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐก็นับเปนสวนยอยหนึ่งท่ีรวมอยูใน
หัวขอผลิตภัณฑดวย ในสวนของบริการนั้นกลุมอาชีพดอกไมประดิษฐไดใหความสําคัญและมีการ
พัฒนาอยูตลอดเวลา โดยวัตถุประสงคแตเดิมนั้น มีหลักในการเนนเร่ืองของบริการวา ทําอยางไรก็
ไดในเรื่องบริการเอาใจลูกคา ใหลูกคาซ้ือผลิตภัณฑของทางกลุมหรือลองใชใหได เพราะน่ัน
หมายถึงรายไดท่ีจะมาชวยครอบครัวของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในระยะเร่ิมแรก 
         
                   แตเม่ือเวลาเปล่ียนไป และกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐสามารถต้ังหลักและยืนอยู
บนขาของตัวเองไดอยางม่ันคง แนวคิดเร่ืองบริการท่ีส่ังสมมาตั้งแตในยุคแรกๆ ในการพบปะผูคน
หลากหลายประเภทท่ีเปนลูกคาของกลุมก็ไดถูกนํามาประมวลเพื่อใชประโยชน กลายเปนแนวคิด
วา บริการนําหนา  สินคาตามหลัง ท่ีปฏิบัติกันมาจนถึงในปจจุบัน 
   

     นงคราญ วิไลเลิศ ฝายการตลาด กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…ประสบการณท่ีทางกลุมเราสะสม
มาจากอดีตจนถึงปจจุบันในการการพบปะ พูดคุย เรียนรู จากผูคนมากหนาหลายตา สอนใหกลุม
ของเรารูวาทําอยางไรถึงจะขายของได เม่ือรูวาการบริการท่ีดีจะนํามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา
และการขายสินคาไดมากข้ึน ทางกลุมจึงมีการเขียนเปนเหมือนกฎท่ีใชสอนตอๆ กันมาภายในกลุม
อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ โดยใชการบริการท่ีดีสรางความพึงพอใจใหลูกคาเปนตัวนํา แลวจึง
ตามมาดวยการนําเสนอขายสินคาของทางกลุมท่ีมีอยูอยางหลากหลาย   ซ่ึงการเสนอขายของเราจะ
ไมใชการยัดเยียดใหลูกคาซ้ือ แตจะเปนการนําชมสินคาและประโยชนของการใชสอยมากกวา  ท่ี
ผานมาวิธีการนี้ทําใหกลุมประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก…” ( นงคราญ  วิไลเลิศ  , 10 มกราคม 
2547) 
ภาพท่ี 14 พนักงานขายของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐกําลังใหบริการลูกคา 
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                       หลักแนวคิดท่ีวา บริการนําหนา สินคาตามหลัง ของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
นั้น จะไมเนนไปที่การขายสินคาใหไดดวยวิธีใดก็ตามอีกตอไป แตจะเนนการขายบริการลูกคา
ตั้งแตกอนการขาย ระหวางการขาย และหลังการขายท่ีเปนรูปธรรม โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ 
 
                    -  ข้ันตอนกอนการขาย  เปนข้ันตอนท่ีทางกลุมจะเตรียมความพรอมของผลิตภัณฑท่ี
จะตองมีความหลากหลายและครบถวน และตัวพนักงานขายซ่ึงสวนมากจะเปนสมาชิกของทางกลุม 
โดยทางกลุมจะเนนสมาชิกท่ีมีบุคลิกดี การแตงกายตองเรียบรอย หนาตายิ้มแยมแจมใส มีทักษะใน
การพูดคุย และรักงานบริการในการท่ีจะพบปะและพูดคุยกับผูคน คุณสมบัติเหลานี้ทางกลุมถือวามี
ความสําคัญมากในการเตรียมข้ันตอนกอนการขาย 
         
                    - ข้ันตอนระหวางการขาย เปนข้ันตอนท่ีทางกลุมตองการเนนใหลูกคาท่ีเขามาดูสินคาข
มีความรูสึกวาไดเขามาเดินชมการสาธิต การใหความรู ตลอดจนการสอบถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ
ดอกไมประดิษฐมากกวาจะเปนการขายสินคา โดยทางกลุมจะมีสมาชิกมานั่งสาธิตการทําดอกไม
ประดิษฐ ณ จุดขายใหลูกคาดูดวย แตในปจจุบันการสาธิต ณ จุดขายมักจะถูกตัดออกไป เนื่องจาก
พื้นที่ในการออกรานของทางกลุมมีนอยลงและมีราคาแพงมากข้ึน  
 
      
ในข้ันตอนระหวางการขายนี้ ทางกลุมมักจะประสบความสําเร็จเปนอยางมาก เนื่องจากเม่ือลูกคา
เดินชมสินคาแลว ก็มักจะซ้ือสินคาติดมือไปดวยในจํานวนท่ีนาพอใจ และเม่ือคิดเปนมูลคาของ
สินคาโดยรวมแลวจะเพิ่มข้ึนมากกวาการขายในแบบเดิม 
  
                   - ข้ันตอนหลังการขาย เปนบริการที่ทางกลุมจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการมี
ความสัมพันธในระยะยาวกับลูกคาท่ีซ้ือสินคา โดยทางกลุมจะมีการแจกนามบัตรและเอกสารแผน
พับ โบรชัวรสินคาของทางกลุมใหกับลูกคา และขอชื่อ ท่ีอยู และสถานท่ีท่ีสามารถติดตอกับลูกคา
ไดมาเก็บไวเปนขอมูลเบ้ืองตน ถาลูกคามีปญหาหลังการซ้ือสินคาของทางกลุมไป ก็สามารถจะ
ติดตอส่ือสารกับทางลูกคาไดทันที หรือในกรณีท่ีทางลูกคาตองการสินคาอยางอ่ืนเพิ่มเติม ทางกลุม
ก็สามารถจัดสงไปใหลูกคาไดในทันที 
                    ดวยบริการหลังการขายเชนนี้ ทางกลุมจึงมีลูกคาท่ีติดตอซ้ือขายกันมายาวนานอยูเปน
จํานวนมากจนเปรียบเสมือนญาติมิตร และจะนึกถึงทางกลุมอยูเสมอเวลาท่ีตองใชสินคา ลูกคาใน
ลักษณะนี้นับวันจะขยายตัวเพิ่มมากข้ึน และเปนแหลงรายไดหลักท่ีสําคัญแหลงหนึ่ง 
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                   สมหมาย สวางวงศชัย ผูชวยเลขานุการ กลาวถึงเร่ืองบริการไวอยางนาสนใจวา “…ทาง
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐก็มองเร่ืองการใหบริการลูกคาเปนเร่ืองสําคัญลําดับตนๆ เชนกัน  
แมวาเราจะไมรูในเร่ืองการตลาดลึกซ้ึงมากมายนัก แตเราอาศัยความรูสึกเปนตัวตัดสิน เชนเดียวกับ
เราไปหาซ้ือของอ่ืนๆ วาเราซ้ือของเขาเพราะอะไร บางคร้ังไมอยากไดของ แตการบริการเขาดีมาก 
จะเลือก จะเปล่ียนก็ไมวา ทําใหตองตัดสินใจซ้ือเขา  ดังนั้นเม่ือเราขายผลิตภัณฑของเรา เราจะใช
ประสบการณตรงน้ันมาขายของของเรา อะไรท่ีทําใหลูกคาพอใจได เราก็ยินดีทําให คอยๆ เรียนรู
และพัฒนากันมา จนในปจจุบันภาพรวมของทางกลุมดานการบริการท้ังกอนการขาย ระหวางการ
ขาย และหลังการขาย ถือวาพัฒนาไปมาก …”  ( สมหมาย  สวางวงศชัย , 10 ธันวาคม 2546) 
         
                    การบริการท่ีทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐดําเนินการและพัฒนาไปอยางตอเนื่อง
นั้น ในปจจุบันประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
                    - การเปดศูนยบริการสอนทําดอกไมประดิษฐ เปนบริการท่ีนอกจากจะบริการลูกคา
ท่ัวๆ ไปแลว ยังเปนบริการท่ีทางกลุมคืนกําไรใหแกสังคม โดยหนวยงาน ชุมชน โรงเรียน หรือกลุม
บุคคลท่ีสามารถรวมตัวกันได ติดตอมาใหทางกลุมไปสอนการทําดอกไมประดิษฐเพื่อไวทําเปน
งานอดิเรก หรือสงมาขายทางกลุม เราก็ยินดีใหการบริการในดานน้ี  ซ่ึงในปจจุบันงานบริการดานนี้
มีเปนจํานวนมากในแตละเดือน และเปนชองทางสรางช่ือเสียงของกลุมใหเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป 
   
                    ประจักษ เปรมจิตต ท่ีปรึกษาและสมาชิกกลุม ซ่ึงทําหนาท่ีวิทยากรของกลุม กลาวถึง
เร่ืองนี้วา  “…การไปเปดบริการสอนทําดอกไมประดิษฐตามท่ีหนวยงาน ชุมชน โรงเรียน หรือกลุม
บุคคลขอใหทางกลุมไปเปดสอนน้ัน ในดานหน่ึงเปนการคืนกําไรใหแกสังคม ชวยเหลือสังคมใน
การฝกใหเขามีความรูติดตัว เพื่อนําวิชาชีพท่ีไดไปสรางรายไดใหแกตัวเองและทางชุมชนของตัวเอง  
หรือถาพอมีความชํานาญและจะสงมาขายใหทางกลุม เราก็ยินดี สวนในอีกทางหนึ่งก็เปนการ
เผยแพรผลงานของทางกลุมออกไปใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน โดยเผยแพรไปพรอมกับการอบรมใน
แตละคร้ัง  เปนการไดประโยชนท้ังสองฝาย แตความตองการหลักของทางกลุมจะเนนท่ีการ
ชวยเหลือชุมชนอ่ืนๆ ใหสามารถชวยเหลือตัวเองได   เม่ือชวยตัวเองได  ก็จะสามารถชวยเหลือผูอ่ืน
ได  และผูอ่ืนถึงจะสามารถชวยเหลือสังคมโดยรวมได…”  ( ประจักษ เปรมจิตต, 10 ธันวาคม 2546) 
 
         การบริการจัดสงดอกไมประดิษฐ เปนอีกบริการหนึ่งของทางกลุมท่ีเกิดข้ึนเพราะความบังเอิญ  
เนื่องจากในบางคร้ังลูกคาท่ีซ้ือสินคาของทางกลุมไปแลว แตมีความจําเปนตองการจะใชเพิ่มอีก ก็
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จะโทรศัพทมาทางกลุมตามนามบัตรท่ีลูกคาไดรับ เพื่อสอบถามและขอรองใหทางกลุมชวยจัดสง
สินคาไปให   
 
                   ถาลูกคาอยูไมไกลเกินไปนัก ทางกลุมก็ใหสมาชิกในกลุมขับรถไปสงใหท่ีบาน แตถา
อยูไกลมากเกินไป ทางกลุมก็จะจัดสงโดยวิธีการอ่ืน จนปจจุบันการขายในลักษณะน้ีทํารายไดให
ทางกลุมพอสมควร และกลายเปนการบริการท่ีมักทําอยูเปนประจําของทางกลุม โดยเฉพาะในชวง
งานเทศกาลตางๆ  ท่ีตองใชดอกไมประดิษฐในการตกแตงสถานท่ี จะสามารถทํารายไดใหทางกลุม
เปนจํานวนมาก 
 
                    อัมพร ขาวกระจาง สมาชิกกลุม กลาววา  “…ในชวงแรกของการตั้งกลุมใหมๆ นั้นยัง
ไมมีลูกคา ทางกลุมจะใชวิธีการทุกอยางท่ีขายของไดเพื่อใหมีรายไดเขามา  เม่ือเร่ิมมีคนรูจักและ
มักจะเปนลูกคาเกาๆ ทางกลุมก็มักจะสงไปใหถึงท่ี จนมาถึงในปจจุบันก็ไมไดตั้งใจจะใหเปนเดลิ
เวอร่ี  แตลูกคากลุมนี้มีจํานวนเพิ่มข้ึนทุกวัน เนื่องจากติดใจในบริการและเปนลูกคากับทางเรามา
เหนียวแนนยาวนาน ไมแนนะ ในอนาคตทางกลุมอาจจะมีบริการเดลิเวอร่ีก็ได…”  ( อัมพร  ขาว
กระจาง , 18 มีนาคม 2547 ) 
 

- การใหบริการซอมแซมดอกไมประดิษฐท่ีชํารุด ในบางคร้ังลูกคาซ้ือผลิตภัณฑของ
ทางกลุมดอกไมประดิษฐไปใชและไปทําชํารุดโดยรูเทาไมถึงการณ ก็จะตามทางกลุมไปในงาน
ตางๆ ท่ีทางกลุมไปออกราน เพ่ือใหชวยซอมแซมดอกไมประดิษฐท่ีเสียหาย เนื่องจากเสียดายของ  
ทางกลุมก็ยินดีซอมแซมให  ถาไมเสียหายมากทางกลุมก็ไมคิดมูลคา  โดยถือวาเปนการคืนกําไร
ใหกับลูกคา  และทางกลุมมีเปาหมายในบริการวา  การใหบริการเล็กๆ นอยๆ เหลานี้ จะทําใหลูกคา
เกิดความประทับใจในบริการ และนึกถึงกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐทุกคร้ัง เม่ือตองการใช
ดอกไมประดิษฐอีก 
             
               สงบ เชฐธนชัย สมาชิกกลุม กลาววา “…การใหบริการในลักษณะนี้ สวนใหญท่ีมาใช
บริการใหทางเราชวยซอมแซมดอกไมประดิษฐใหนั้น มักจะเปนลูกคาท่ีคุนหนาคุนตากันและ
ติดตอกันมานานพอสมควร หรือส่ังซ้ือสินคาของทางกลุมไปใชในงานไดไมนาน  และตองมาใชใน
งานท่ีติดๆกันอีก โดยเฉพาะในชวงงานเทศกาลตางๆ ทางกลุมเราก็ยินดีจะชวยซอมแซมปรับเปล่ียน
ให  ถือเปนการใหบริการลูกคาท่ีอุดหนุนทางกลุมมายาวนาน และทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ
และคิดถึงทางกลุมเราไดในระดับหนึ่ง…”  ( สงบ  เชฐธนชัย , 10 ธันวาคม 2546 )    
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     1.1.3 ราคา (price) เปนสวนประสมทางการตลาดอีกตัวหนึ่งท่ีมีความสําคัญ การวางแผน
และดําเนินการในเร่ืองราคาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ มีการวางแผนและ
ดําเนินการประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

 
                    - ตนทุนการผลิต   เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตัวหนึ่งของการตั้งราคาผลิตภัณฑของกลุม 
โดยตนทุนในการผลิตของกลุมจะประกอบไปดวยราคาวัตถุดิบในการผลิต เชน ผาไหม กระดาษสา 
วัสดุอุปกรณตางๆ ในการประดิษฐ คาจางแรงงานในการประดิษฐ คาน้ํา คาไฟ และคาโทรศัพท 
ตลอดจนการกันสํารองจายคาใชจายแฝงไวอีกสวนหนึ่ง โดยทางกลุมจะเก็บรวบรวมคาใชจาย
เหลานี้มาคิดรวมไวเปนตนทุนในการผลิต ซ่ึงตามปกติรอบการคํานวณจะทําทุกๆ 3 เดือน แลว
นํามาหาคาเฉล่ียในแตละเดือน 
 
          - สินคาท่ีผลิตได  เปนผลผลิตท่ีเกิดจากการนําตนทุนการผลิตมาผลิตเปนสินคาวาในแต
ละรอบการผลิต 3 เดือนนั้น  โดยแยกประเภทสินคาแตละชนิด การใชวัตถุดิบแตละชนิด ความยาก
งายในการทํา เม่ือไดสินคาในแตละชนิดจํานวนสินคาเทาไหร  แลวเอาจํานวนสินคาท่ีไดท้ังหมดไป
หารตนทุนท่ีแตละชนิดใชไป ก็จะไดราคาเฉล่ียเปนช้ินของสินคาแตละชนิด กอนนําไปบวกราคา
ของกําไรท่ีทางกลุมต้ังไว     
         
                    - กําไรท่ีทางกลุมตั้งไว เปนการนําราคาเฉล่ียของสินคาแตละประเภทมาบวกกําไรท่ีทาง
กลุมต้ังไวประมาณ 30-50 เปอรเซ็นต แลวแตชนิดสินคาและความยากงายของการผลิต นอกจากนั้น
การบวกกําไรในสวนนี้จําเปนตองเผ่ือคาใชจายแฝงตางๆ ท่ีบางคร้ังทางกลุมอาจมองไมเห็น เชน 
คาใชจายในการเดินทางไปซ้ือวัตถุดิบ คาใชจายในการขนยายอุปกรณท่ีจะนําไปใชในการออกราน
งานแสดงสินคา คาใชจายในการเขารวมงานสัมมนาตางๆ ตลอดจนการข้ึนลงของราคาวัตถุดิบท่ี
นํามาใชในการผลิตดอกไมประดิษฐ กอนออกมาเปนราคาขายของผลิตภัณฑแตละชนิดของทาง
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ  
  
 นงคราญ วิไลเลิศ กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…การกําหนดตนทุนราคาผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐของทางกลุมจะประกอบไปดวย คาวัตถุดบิประมาณ 30% คาใชจายดานเคร่ืองมือประมาณ 
20% คาบริหารจัดการประมาณ 30% คาน้ํา ไฟ โทรศัพทและอ่ืนๆ ประมาณ 10% และการต้ังสํารอง
จายอีกประมาณ 10% แลวมาบวกกําไรที่ทางกลุมต้ังไวอีก 30-50% ออกมาเปนราคาขาย ท่ีเปน 30-
50% เพราะท่ีผานมาสัดสวนตรงนี้เราไมสามารถกําหนดไดตายตัวและมักคลาดเคล่ือนอยูเสมอ 
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เนื่องจากราคาของวัตถุดิบโดยเฉพาะผาไหมมีการเปล่ียนแปลงพอสมควร แตการข้ึนลงจะอยูราวๆนี้ 
จึงมีการประมาณการตัวเลขของกําไรไวท่ีตรงนี้…”  ( นงคราญ  วิไลเลิศ , 27 พฤศจิกายน 2547)  
 
    กําไรที่ทางกลุมต้ังประมาณการไวนั้น เม่ือถึงเวลาสรุปการดําเนินงานทุก 3 เดือน ทาง
กลุมจะพบวามันไมไดมากมายเหมือนท่ีหลายๆ คนคิด กําไรจะหมดไปกับคาใชจายแฝงที่ทางกลุม
ไมเคยไดตั้งตัวเลขประมาณการเอาไวเลย ในบางคร้ังการประชุมสรุปการดําเนินงานของทางกลุม มี
สมาชิกบางคนเสนอใหคงตัวเลขกําไรของทางกลุมไว  แลวไปข้ึนราคาสินคาของทางกลุมแทน  แต
ก็ไดรับการคัดคานจากสมาชิกคนอ่ืนๆ เนื่องจากกลัวผลกระทบท่ีอาจตามมาจากการผลักภาระไป
ใหผูบริโภคสินคา 
 
                    บทสรุปท่ีประชุมมีมติวา การคงยอดกําไรของทางกลุมไวใหมากท่ีสุดไมไดมีแตการ
ข้ึนราคาสินคาเพียงอยางเดียว สินคาของทางกลุมในปจจุบันก็แพงกวาสินคาท่ัวไปอยูแลว การเพิ่ม
ราคาสินคาเขาไปอีกอาจสงผลกระทบตอสินคาของกลุมในระยะยาวได และอาจมีความเสียหายท่ีไม
สามารถประเมินได  การลดรายจายจากการซ้ือวัตถุดิบดวยวิธีการตอรองโดยซื้อคราวละมากๆ จะ
ทําใหไดราคาวัตถุดิบท่ีถูกลง  ราคาวัตถุดิบท่ีถูกลงนั้นอาจไปชวยคงกําไรท่ีทางกลุมต้ังเปาไวได 
 
 ตารางท่ี 1 แสดงราคาของผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ 
ลําดับ ชนิด สวนประกอบผลิตภัณฑ ราคาสง ราคาปลีก 
1 ดอกคาเนช่ัน ดอกเดียว 12.- 15.- 
2 ดอกกุหลาบ ดอกเดียว 20.- 25.- 
3 ดอกลิลล่ี ดอกลิลล่ี (เปนชอ) - 590.- 
4 กุหลาบขาว (ใหญ) ดอกเดียว - 45.- 
5 ดอกกุหลาบติดเสื้อ ดอกเดียว - 45.- 
6 ดอกบัวเข็มกลัด ดอกเดียว 30.- 35.- 
7 แจกันบัวสาย ดอกบัวสาย-กระถางดินเผาสามโคก 80.- 100.- 
8 ชอดอกบัว (ใหญ) ชอดอกบัวขาว (ใหญ) - 690.- 
9 ชอดอกบัว (ใหญ) ชอดอกบัวแดง (ใหญ) - 590.- 
10 ดอกบัวขนาดกลาง ดอกเดียว 12.- 15.- 
11 กระถางบัวขาว ดอกบัวขาว 5 ดอกในกระถางมีขา 930.- 930.- 
12 ดอกบัวจิ๋ว ดอกบัวจิ๋วสีชมพู (ชอ) 30.- 30.- 

 

DPU



 74 

 พรรณี เปรมจิตต ประธานกลุม กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…เร่ืองคาใชจายแฝงของทางกลุม
นั้น เปนปญหาอยางมากในชวงแรกๆ ของการบริหารจัดการกลุม เนื่องจากไมสามารถทํากําไรได
ตามท่ีตั้งเปาไว ในบางคร้ังเม่ือมารวมยอดบัญชีบางเดือนแลว ตัวเลขของผลกําไรยังเคยมีการติดลบ 
จนตองมีการเรียกประชุมกลุมโดยดวน และมีการถกเถียงกันอยางมากในท่ีประชุมกลุมหลายคร้ัง 
จนสุดทายสรุปลงตรงท่ีการเลือกใชวิธีลดรายจายในสวนตางๆ ของกระบวนการผลิตดอกไม
ประดิษฐลง โดยเฉพาะในเร่ืองของการจัดซ้ือวัตถุดิบ และการตั้งประมาณการของผลกําไรเผ่ือเอาไว
ท่ี 30-50% จะดีกวาการข้ึนราคาผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ ซ่ึงก็สามารถแกปญหาของทางกลุมได 
และใชวิธีการนี้มาจนถึงในปจจุบัน…”  ( พรรณี  เปรมจิตต , 10 ธันวาคม 2546) 
 
                    นอกจากนั้นถึงแมราคาผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
จะถือวามีราคาแพงกวาผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐท่ีมีจําหนายอยูท่ัวไปในทองตลาด แตในดาน
คุณภาพแลว ทางกลุมมีความม่ันใจถึงความแตกตางและความคุมคากับราคาท่ีแพงกวาสินคาท่ัวไป 
 
                    จรรยา จุลเพชร ผูชวยฝายการตลาด  กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…เร่ืองราคาไมมีผลกระทบกับ
การขายของทางกลุมและไมใชปญหา ทางกลุมมีปญหาคือ การไมสามารถผลิตสินคาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาได เนื่องจากดอกไมประดิษฐของทางกลุมเปนการทําดวยมือ จึงไมสามารถ
ผลิตไดเปนจํานวนมากๆ ถาจะใชเคร่ืองจักรก็กลัววาจะเปนการทําลายเอกลักษณดอกไมประดิษฐ
ของทางกลุมไป  การทําดอกไมประดิษฐท่ีใครดูวามีรายไดดี แตสุดทายเม่ือหักคาใชจายตางๆ แลว 
ทางกลุมก็เหลือรายไดแคพอประคองสมาชิกของทางกลุมใหสามารถอยูรอดไดเทานั้น ไมไดเหลือ
มากมายอยางท่ีคิดๆ กัน ท่ีเปนเชนนี้เพราะรายจายท่ีเปนตัวแฝงอยูในข้ันตอนตางๆ ท่ีเราไมเคยคิดถึง 
จะเปนตัวฉุดกําไรของเราตลอด  แตในอนาคตเช่ือวาประสบการณท่ีผานมาในเร่ืองนี้หลายๆ คร้ังจะ
ทําใหเราผานปญหาตางๆ ไปได…”  ( จรรยา  จุลเพชร  , 10 ธันวาคม 2546 ) 
          
                    1.1.4 ชองทางการจําหนาย (Place) เปนปจจัยอีกตัวหนึ่งท่ีมีความสําคัญในสวนประสม
ทางการตลาด ท่ีผูบริโภคสามารถเขามารับบริการในดานตางๆ ท่ีตองการได สําหรับผลิตภัณฑ
ดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีชองทางการจําหนายคือ 
 
                    - จําหนาย ณ ท่ีทําการของกลุมเปนหลัก   ตั้งอยูท่ีบานเลขท่ี 33 / 106 - 7 หมูท่ี 16 
หมูบานไวทเฮาส  ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  โทรศัพท 0-2516-
2269  0-2516-2281 และ 0-1933-0524  โดยจะมีเจาหนาท่ีซ่ึงเปนสมาชิกของกลุมคอยใหบริการ 
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ภาพท่ี 15  การจัดแสดงสินคา ณ ท่ีทําการกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                    นอกจากจะเปนท่ีทําการของกลุมแลว จุดจําหนายนี้ยังเปรียบเสมือนศูนยกลางของการ
ส่ือสารในดานตางๆ ของทางกลุมดวย สมาชิกท่ีไมรับงานของทางกลุมไปทําท่ีบานก็จะใชท่ีทําการ
ของกลุมเปนสถานท่ีในการทํางาน ซ่ึงนอกจากจะไดงานแลว ยังสามารถพูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในเร่ืองตางๆ ของทางกลุมไดอีกดวย 
 
       วรรณา เทียนทอง เลขานุการ กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…ท่ีทําการของกลุมจะเปนศูนยจําหนาย
หลัก ในปจจุบันท่ีทําการในแตละวันจะมีสมาชิกเขามาทํากิจกรรมหรือผลิตดอกไมประดิษฐกัน
อยางสม่ําเสมอ และมีการแบงหนาท่ีในการรับโทรศัพทของลูกคา เพื่อจดจํานวนสินคาท่ีลูกคา
ตองการ และนัดแนะถึงวันเวลาท่ีลูกคาจะมารับของ  ในบางคร้ังก็มีลูกคาท่ีตองการใหเราสงของให 
เราก็จะจัดสงไปตามท่ีอยูท่ีลูกคาใหไว นอกจากนี้ท่ีทําการของกลุมยังใชเปนสถานท่ีในการจัด
อบรมแกผูท่ีสนใจจะเรียนรูเร่ืองการทําดอกไมประดิษฐ การอบรมความรูในโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ และโครงการอ่ืนๆ อันมีผลพลอยไดท่ีตามมาก็คือ ผูเขาอบรมในโครงการในแตละ
รุนจะซ้ือสินคาของทางกลุมกลับไปเปนของท่ีระลึก หรือเปนตัวอยางในการทําดอกไมประดิษฐของ
ตน อันเปนการเพิ่มรายไดแกกลุมอีกทางหนึ่งดวย…”  ( วรรณา  เทียนทอง , 10 ธันวาคม 2546 ) 
 
      - การออกรานในงานตางๆ  เปนชองทางการจําหนายอีกทางหนึ่ง ปจจุบันการออกราน
ในงานตางๆ ถือวาเปนตัวทํารายไดหลักของทางกลุม เชน การจัดงานระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
หรือการเชิญไปออกรานในงานกาชาด โดยผูใหการสนับสนุนมาโดยตลอดคือ ผูวาราชการจังหวัด
ปทุมธานี และขาราชการทุกระดับในจังหวัดโดยผานทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองหลวง    
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ภาพท่ี 16  การออกรานแสดงสินคาในงานกาชาด ณ ฟวเจอรพารค รังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จะมีกําหนดการตลอดจน
รายละเอียดในงานแสดงสินคาตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ซ่ึงจัดโดยหนวยราชการ
ตางๆ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สงมายังทางกลุม
ลวงหนาประมาณ 1 เดือน เพื่อใหทางกลุมไดศึกษารายละเอียด และตอบกลับวาจะเขารวมออกราน
ในงานแสดงสินคาใดบาง   
 
                    สมลักษณ นนทธิ พัฒนากรอําเภอคลองหลวง กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…ทางสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอคลองหลวง จะมีการประชุมเร่ืองสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของอําเภอ
คลองหลวงเดือนละประมาณ 2 คร้ัง คือทุกวันท่ี 15 และ 30 เพื่อแจงกําหนดการงานตางๆ ใหทราบ 
และจะมีการสงเอกสารแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังแตละกลุมดวย นอกจากนั้นก็จะมีการหารือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการหาแนวทางพัฒนาและสงเสริมใหผลิตภัณฑของชุมชนในอําเภอ
คลองหลวงมีความกาวหนาไปสูอุตสาหกรรมชุมชนท่ีมีความยั่งยืน อันเปนการชวยชาวบานใหมี
อาชีพเสริมในการเพิ่มรายไดแกครอบครัวในโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ อีกดวย…” ( สม-
ลักษณ  นนทธิ , 20 ธันวาคม 2546 ) 
          
                  งานแสดงสินคาท่ีจัดโดยหนวยงานราชการตางๆ และกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
ไดรับเชิญใหเขารวมงานดวยนั้น สวนใหญจะเปนงานท่ีทางกลุมไมตองเสียคาใชจายในดานพ้ืนท่ีท่ี
ใชในการแสดงสินคา  เนื่องจากเปนงานท่ีจัดข้ึนเพื่อชวยเหลือสินคาท่ีอยูในโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑของทางราชการ นอกจากนั้นถาเปนงานท่ีทางราชการจัดรวมกับภาคเอกชน การเสีย
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คาใชจายในดานพ้ืนท่ีท่ีใชในการออกรานของทางกลุมจะไดราคาท่ีถูกกวารานท่ัวๆ ไป โดยงานท่ี
จัดจะกันพื้นท่ีสวนหนึ่งไวสําหรับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑโดยเฉพาะ 
 
                    สําหรับการจัดงานแสดงสินคาในสวนอ่ืนท่ีเปนของภาคเอกชนท่ีเชิญกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐเขารวม โดยมีการสงหนังสือเชิญผานมาทางสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลอง
หลวง หรือมีหนังสือเชิญสงมาถึงทางกลุมโดยตรง เม่ือทางกลุมไดรับกําหนดการและรายละเอียด
ในงานแสดงสินคาแลว ทางกลุมจะเรียกประชุมคณะกรรมการของกลุม เพื่อพิจารณารายละเอียดใน
การเขารวมออกรานงานแสดงสินคาท่ีทางสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองหลวงสงมาให หรือท่ี
สงมาโดยตรง โดยหลักเกณฑในการพิจารณาเขารวมออกรานในงานแสดงสินคาของทางกลุมจะมี
หลักในการพิจารณาดังตอไปนี้  
 
                    - คาใชจายในการออกรานแสดงสินคา เปนหัวขอแรกท่ีทางกลุมใหความสําคัญ ถาราคา
คาใชจายของพื้นท่ีมีความเหมาะสม และทางคณะกรรมการของกลุมรับได สวนมากแลวทางกลุมก็
ยินดีจะไปรวมในการออกรานดวยเสมอ แตถาราคาพ้ืนท่ีในการออกรานแพงเกินไป และ
คณะกรรมการของกลุมประเมินแลววานาจะคุมกับการไปออกราน ทางกลุมก็จะขอตอรองราคาท่ี
เหมาะสม  ถาสามารถตอรองได  ทางกลุมก็จะเขารวม  สวนในกรณีท่ีราคาพื้นท่ีแพงและ
คณะกรรมการของกลุมมองวาไมคุม ทางกลุมก็จะแจงปฏิเสธไป 
 
                     - สถานท่ีในการจัดงานแสดงสินคา เปนหัวขอตอมาท่ีทางกลุมใหความสําคัญ ถางาน
แสดงสินคาจัดข้ึนในสถานท่ีท่ีไกลจากกลุมมาก เชน จัดท่ีจังหวัดเชียงใหม จังหวัดภูเก็ต  ซ่ึงทําให
ทางกลุมไมสะดวกในการเคล่ือนยายส่ิงของท่ีมีเปนจํานวนมาก ตลอดจนเสียคาใชจายมาก งาน
แสดงสินคาในลักษณะเชนนี้ ทางกลุมก็จะปฏิเสธการไปออกรานแสดงสินคัา  
         
                    - ความพรอมของบุคลากร เปนอีกหัวขอหนึ่งท่ีทางคณะกรรมการของกลุมใชพิจารณา
ในการเขารวมงานออกรานแสดงสินคา เนื่องจากประสบการณท่ีผานมาของทางกลุมมักพบวา การ
ออกงานท่ีขาดความพรอมของบุคลากรมักจะไมคอยประสบความสําเร็จมากนัก ดังนั้นถาทางกลุม
ไมพรอมทางดานบุคลากร ก็มักจะปฏิเสธการไปออกรานแสดงสินคา 
  
                    หลักเกณฑในการพิจารณาการไปออกรานแสดงสินคาของกลุมดังกลาวขางตน เกิดจาก
ประสบการณลองผิด ลองถูกของกลุมท่ีมีมายาวนาน กอนท่ีกลุมจะนํามาใชปฏิบัติ แตในปจจุบัน
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เม่ือโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ไดรับการผลักดันอยางจริงจัง และหนวยงานของทาง
ราชการเขามาชวยเหลือดานคาใชจายในเร่ืองพ้ืนท่ีการออกรานแสดงสินคา โดยคิดราคาเหมาจายที่
ถูกกวาราคาปกติ  เพื่อชวยเหลืออุตสาหกรรมชุมชน  
    
 ทางกลุมไดออกรานในงานท่ีจัดเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑทุกคร้ัง ทํา
ใหผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของทางกลุมเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางท้ังใน
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง ทําใหสมาชิกของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีรายไดไป
ชวยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
 
            สมหมาย สวางวงศชัย ผูชวยเลขานุการ กลาวถึงการออกรานในงานแสดงสินคาวา  “…
ทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมักจะไดรับเชิญใหไปออกรานในงานตางๆ อยูเสมอ โดย
เฉพาะงานแสดงสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ซ่ึงทางกลุมจะไดเปนตัวแทนของจังหวัดปทุมธานี
ในการออกรานแสดงสินคา โดยไดรับพื้นท่ีในการออกรานซ่ึงสวนใหญจะไมเสียคาใชจายในดาน
พื้นท่ี มีบางท่ีตองเสียคาใชจาย แตจะเสียในราคาถูกหรือราคาเหมา  อันเปนราคาในการชวยเหลือ
สินคาของชุมชน ทําใหกลุมมีรายไดจากการไปออกรานในแตละครั้งพอสมควร และถือเปนรายได
หลักของทางกลุมในปจจุบัน…”   ( สมหมาย  สวางวงศชัย , 22  กันยายน  2546 ) 
 
     - การขายผานทางเว็บไซตหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนชองทางใหมในการจําหนาย
ผลิตภัณฑของทางกลุม โดยการขายผานทางชองทางนี้ยังไมเปนท่ีแพรหลายมากนัก เนื่องจากการ
ขาดความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหลูกคาท่ีติดตอผานชองทาง
นี้ สวนใหญจะใชชองทางนี้เปนทางผานในการติดตอมาสูท่ีทําการของทางกลุมตามเบอรโทรศัพทท่ี
มีอยูในเว็บไซตเทานั้น 
 
     ประจักษ เปรมจิตต ท่ีปรึกษากลุม กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…เราเคยคิดท่ีจะทําเว็บไซตของ
กลุมข้ึนมาเพื่อขายสินคา แตเม่ือดูความพรอมหลายๆ ดานของทางกลุมและชองทางเว็บไซตแลว คิด
วาไมคุม เนื่องจากเว็บไซตของไทยตําบลเองก็ยังมีปญหาคอนขางมาก การเขาไปในเครือขาย
คอนขางยาก และการเช่ือมตอเครือขายในระดับชุมชนยังไมสมบูรณ ลูกคาท่ีใชชองทางนี้สวนใหญ
จะเปนลูกคาประจําท่ีซ้ือขายกันมานานและมีความรูในการใชเว็บไซตอยูเปนประจํา จะเขาไปดูวา
กลุมของเรามีผลิตภัณฑอะไรใหมท่ีเพิ่มข้ึนมาบาง แลวก็จะโทรศัพทส่ังซ้ือเขามาท่ีท่ีทําการกลุม
มากกวา…” ( ประจักษ  เปรมจิตต , 22 กันยายน 2546 ) 
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                   ดังไดกลาวมาแลวขางตน ถึงการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดท้ัง 3P อันไดแก 
ผลิตภัณฑและบริการ (Product and Service)  ราคา (Price)  และชองทางการจําหนาย (Place)  ของ
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ   ซ่ึงท้ัง 3P จะมีความสัมพันธกับอีก 1C คือ Communication    
 
                   สําหรับ Communication ท่ีกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชส่ือสารออกไปนั้น จะ
หมายถึง Marketing Communication (การส่ือสารการตลาด) ซ่ึงก็คือรูปแบบของการส่ือสารท่ีมีผูสง
ขาวสารผานชองทางการส่ือสารประเภทตางๆ หรือสงตรงไปยังผูรับขาวสารที่เปนกลุมเปาหมาย
ของผูสงสาร โดยมีวัตถุประสงคใหผูรับขาวสารตอบสนองไปในทิศทางท่ีตองการ  
 
                   การส่ือสารการตลาดท่ีมีการเช่ือมโยง ช้ีแจง และบอกกลาวขอมูลขาวสารไปยังผูบริโภค
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ ของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะเปนอยางไรนั้น ขอยกไปกลาว
รายละเอียดในหัวขอตอไป 
 

1.2  การส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ  
                     เม่ือพิจารณาถึงการส่ือสารการตลาดของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐแลวพบวา มี
การใชการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐดังตอไปนี้ 
 
       1.2.1 การโฆษณา กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชการส่ือสารน้ีไปยังกลุมลูกคาโดย
ผานทางเว็บไซตหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของทางจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงการส่ือสารในชองทางนี้ยัง
ไมแพรหลายมากนัก ผลิตภัณฑของทางกลุมท่ีปรากฏในเว็บไซตจะมีรายละเอียดสินคา รหัสสินคา 
ราคาขายสง ขายปลีก และสถานท่ีในการติดตอกับกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐแสดงไว พรอม
เบอรโทรศัพท-โทรสาร เพื่อใหลูกคาท่ีสนใจผลิตภัณฑของทางกลุม สามารถติดตอส่ังซ้ือผลิตภัณฑ
ไดโดยตรง  
 
                    ประจักษ เปรมจิตต ท่ีปรึกษาและสมาชิกกลุม กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…ทางกลุมมีการ
โฆษณาคอนขางนอย และงบประมาณท่ีจะทําในดานนี้คอนขางจํากัด สวนใหญจะเปนการโฆษณา
โดยผานเว็บไซตหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของทางราชการ ซ่ึงยังไมเปนท่ีแพรหลายมากนัก  
เนื่องจากระบบพ้ืนฐานของประเทศเรายังไมดีนัก ในอนาคตถาชองทางมีความพรอมมากกวานี้ เช่ือ
วาคงเปนอีกชองทางหนึ่งในการโฆษณาเผยแพรผลงานของทางกลุมไปยังลูกคาไดมากกวานี้…” 
(สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2546 ) 
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ภาพท่ี 17 โฆษณาผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐในเว็บไซตไทยตําบล ของจังหวัดปทุมธานี 

 
                   1.2.2   การประชาสัมพันธ  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชการส่ือสารน้ีไปยังกลุม
ลูกคาเปาหมายโดยผานทางแผนพับ ใบปลิว และโบรชัวร ท่ีทางกลุมจัดทําข้ึน แจกจายโดยผานชอง
ทางการจําหนาย เชน ท่ีท่ีทําการของกลุม แจกจายตามงานท่ีทางกลุมไดไปเปดบริการสอนการทํา
ดอกไมประดิษฐเคล่ือนท่ีแกหนวยราชการ ชุมชน โรงเรียนตางๆ และตามงานท่ีทางกลุมไดรับเชิญ
ใหไปออกราน นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธโดยผานทางสมาชิกของกลุมไปยังลูกคา
กลุมเปาหมายอีกดวย  
     
                   วรรณา เทียนทอง เลขานุการ กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…การประชาสัมพันธของทางกลุม
สวนใหญจะทําเปนแผนพับ ใบปลิว แนะนําสินคาของทางกลุมแจกไปตามงานตางๆ ท่ีทางกลุมไป
ออกราน นอกจากนั้นก็มีท่ีทางจังหวัดไดทําออกมาเปนแผนพับในการประชาสัมพันธสินคาหนึ่ง
ตําบลของท้ังจังหวัด ซ่ึงการประชาสัมพันธของทางกลุมยังนับวานอย แตทางกลุมก็เลือกใชชองทาง
ท่ีเรามีจุดเดนและใชอยางไดผล และเสียคาใชจายนอย ซ่ึงจุดนี้ในปจจุบันไมคอยมีปญหากับทาง
กลุมมากนัก…” (วรรณา  เทียนทอง , 12 พฤศจิกายน 2546 )   
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                    1.2.3 การขายโดยพนักงานขาย  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชการส่ือสารนี้ไปยัง
กลุมลูกคาเปาหมายโดยผานพนักงานขาย ณ ชองทางการจําหนายตางๆ โดยเฉพาะการออกรานใน
งานท่ีไดรับเชิญจากหนวยราชการตางๆ ซ่ึงถือเปนจุดเดนอีกอันหนึ่งในกลยุทธการส่ือสารการตลาด
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของทางกลุม และเปนจุดท่ีมีความสําคัญท่ีทําใหทางกลุมเปนท่ีรูจักอยาง
กวางขวางท้ังในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกลเคียง 
 
                    สมหมาย สวางวงศชัย ผูชวยเลขานุการ กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…เปนจุดเดนของทางกลุม
อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐท่ีนํามาใชทดแทนขอดอยตางๆ ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และ
เผยแพรช่ือเสียงของทางกลุมใหเปนท่ีรูจักแกคนท่ัวไป เนื่องจากเปนจุดท่ีเราสามารถส่ือสารและทํา
ความเขาใจกับลูกคาท่ีมาซ้ือสินคาใหเขาใจถึงผลิตภัณฑของทางกลุมไดเปนอยางดี ซ่ึงในปจจุบันตัว
พนักงานขายในชองทางการจําหนาย นับเปนตัวสรางรายไดหลักใหแกทางกลุมจนสามารถประสบ
ความสําเร็จในระดับหนึ่ง…”   ( สมหมาย  สวางวงศชัย , 12 พฤศจิกายน 2546 ) 
 
                    1.2.4 การขายตรงโดยบุคคล กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชการส่ือสารนี้โดยบุคคล
ท่ีเปนสมาชิกของกลุม โดยสมาชิกจะชวยกันขายผลิตภัณฑไปยังบุคคลท่ีเปนคนใกลชิด คนท่ีรูจัก 
หรือลูกคา ท่ีจําเปนตองใชผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ  ซ่ึงในปจจุบันเรียกวาการขายตรง อันเปนการ
เพิ่มชองทางการตลาดใหมๆ ในการจําหนายผลิตภัณฑของทางกลุม  
 
                    ประจักษ  เปรมจิตต ท่ีปรึกษาและสมาชิกกลุม กลาววา “…เปนจุดเดนของทางกลุมอีก
จุดหนึ่งท่ีทําใหกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ หมูบานไวทเฮาส เปนท่ีรูจักมาจนถึงปจจุบัน โดย
เฉพาะตัวสมาชิกภายในกลุมท่ีมีบทบาทในการส่ือสาร เผยแพร แนะนํา บอกตอ และจําหนาย
ผลิตภัณฑออกไปตามหมูญาติสนิท มิตรสหาย ท่ีในปจจุบันเรียกวาการขายตรงผานไปสูลูกคา  จึง
ทําใหผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของทางกลุมเปนท่ีรูจัก และเปนจุดท่ีสรางรายไดท่ีม่ันคงกับทาง
กลุมอีกจุดหนึ่งจนถึงปจจุบัน และท่ีจะลืมไมไดก็คือ กลุมบุคคลตางๆ ของหนวยงานราชการท้ังใน
ระดับอําเภอและจังหวัด โดยเฉพาะพัฒนากรชุมชน อําเภอคลองหลวง ท่ีไดเขามามีบทบาทในเร่ือง
นี้อยางสูงตอความสําเร็จในระดับหนึ่งของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในปจจุบัน…” (ประจักษ 
เปรม-จิตต , 12 พฤศจิกายน 2546) 
 
                    1.2.5 การตลาดโดยตรง กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชการส่ือสารนี้โดยการ
โทรศัพทไปตามลูกคาท่ีเปนลูกคาประจําของทางกลุม และนําเสนอผลิตภัณฑใหมของทางกลุมท่ีมี
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ออกมาจําหนาย นอกจากนั้นก็มีการสงโบรชัวร แผนพับ และใบปลิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑของทาง
กลุมไปยังลูกคากลุมเปาหมายอีกดวย 
                        
                   จรรยา จุลเพชร ผูชวยฝายการตลาด กลาววา “…ทางกลุมจะมีการติดตอกับลูกคาท่ีเปน
ลูกคาขาประจําของเราอยางสมํ่าเสมอ เม่ือมีผลิตภัณฑใหมๆ ออกมา เราจะโทรศัพทไปเสนอสินคา
กับลูกคาประจําท่ีเรามีช่ือและท่ีอยูเก็บไว และถามีโบรชัวรผลิตภัณฑใหมๆ เราก็จะสงไปใหลูกคาท่ี
เปนขาประจําของเราอยูเสมอ…” (จรรยา จุลเพชร , 12 พฤศจิกายน 2546) 
 
2. เครือขายการส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 
                    
                    จากการวิจัยพบวา เครือขายการสื่อสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐเปนเครือขายการส่ือสารแบบมีศูนยกลาง โดยมีรายละเอียดการจัดตั้งกลุม 
พัฒนาการของกลุม และโครงสรางเครือขายตางๆ ภายในกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐดังตอไปนี้ 
 

2.1 การจัดตั้งกลุม  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเปนกลุมท่ีจัดต้ังข้ึนโดยสํานักงาน
พัฒนาชุมชน ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐท่ีเขามาดําเนินการฟนฟูชุมชนหมูบานไวทเฮาส หลังเกิดน้ํา
ทวมใหญเม่ือป 2538 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะหารายไดเสริมใหกับครอบครัวของประชาชน
ภายในชุมชนหมูบานไวทเฮาส จึงไดนําโครงการตางๆ เขามา เพื่อจะชวยเหลือประชาชน  
โดยเฉพาะโครงการฝกอาชีพเพื่อกลุมสตรี 
                      
                     การทําดอกไมประดิษฐก็เปนโครงการหน่ึงท่ีดําเนินการฝกอบรมใหกับกลุมแมบาน 
โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรที่ชํานาญการจากศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มาเปนผูอบรม  การฝกอบรมตางๆ ใชเวลาอบรมจนชํานาญ และมีการแยกประดิษฐดอกไมหลาย
ประเภทเปนกลุมๆ คือ กลุมดอกบัว กลุมดอกกุหลาบ กลุมดอกยิบโซ กลุมดอกลิลล่ี กลุมดอกไมดิน
หอม และกลุมทําตน ดอก ใบ 
 
                    หลังการฝกอบรมจนชํานาญแลว สํานักงานพัฒนาชุมชนเล็งเห็นวาชุมชนหมูบานไวท
เฮาส มีความสามารถในการทําดอกไมประดิษฐหลายประเภทไดอยางสวยงาม จึงเกิดความคิดท่ีจะ
จัดต้ังกลุมอยางจริงจัง  ดังนั้นกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี จึงกําเนิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  โดยมีเปาหมายของกลุมคือ เพ่ือท่ีจะชวยเหลือคน
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ในชุมชนหมูบานไวทเฮาส และชุมชนใกลเคียงท่ีมีความสนใจใหมีอาชีพเสริมในการหารายได
ชวยเหลือครอบครัวของตนเองใหสามารถอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข 
 
ภาพท่ี 18  โครงสรางเครือขายการส่ือสารแบบมีศูนยกลางของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 
 
                                                        กลุม  

     ดอกบัว   
      
       กลุมดอก           กลุมดอก 
                            ยิปโซ                                                    กุหลาบ 
                                                                             ประธาน 
             กลุม 
                กลุมดอก             กลุมทํา 
      ลิลลี่                                                        ตนดอกใบ 
 

                                                                           กลุมดอก 
                                                                         ไมดินหอม 
                                                                                                                                               

2.2  โครงสรางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 
หมูบานไวทเฮาส  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  เกิดจากการรวมตัวของกลุมยอยจํานวน 6 
กลุม ท่ีมีผูนํากลุมและสมาชิกภายในกลุมท่ีเปนเอกเทศของตนเอง อันประกอบไปดวยกลุมยอย
ตางๆ  คือ 

 
                   กลุมทําดอกบัว  มีคุณพรรณี  เปรมจิตต เปนศูนยกลางผูนํากลุมในการส่ือสาร มีสมาชิก 
5 คน เปนสมาชิกท่ีตั้งบานเรือนอยูในละแวกเดียวกันคือหมูบานไวทเฮาสซอย 7  
    
                    กลุมทําดอกกุหลาบ  มีคุณสําเนียง  แยมกสิกร  เปนศูนยกลางผูนํากลุมในการส่ือสาร มี
สมาชิก 5 คน เปนสมาชิกท่ีตั้งบานเรือนอยูในละแวกเดียวกันคือหมูบานไวทเฮาสซอย 7  
 
      กลุมทําตนไมดอกและใบ มีคุณวรรณา เทียนทอง เปนศูนยกลางผูนํากลุมในการส่ือสาร 
มีสมาชิก 5 คน เปนสมาชิกท่ีตั้งบานเรือนอยูในละแวกเดียวกันคือหมูบานไวทเฮาสซอย 9   
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 กลุมดอกไมดินหอม มีคุณจรรยา จุลเพชร เปนศูนยกลางผูนํากลุมในการส่ือสาร มี
สมาชิก 5 คน เปนสมาชิกท่ีตั้งบานเรือนอยูในละแวกเดียวกันคือหมูบานไวทเฮาสซอย 1 
 
       กลุมดอกลิลล่ี  มีคุณพรรณี  เปรมจิตต  เปนศูนยกลางผูนํากลุมในการสื่อสาร มีสมาชิก 
5 คน เปนสมาชิกท่ีตั้งบานเรือนอยูในละแวกเดียวกันคือหมูบานไวทเฮาสซอย 7  
 
                    กลุมดอกยิปโซ  มีคุณพรรณี และคุณสําเนียง  เปนศูนยกลางผูนํากลุมในการส่ือสาร มี
สมาชิก 5 คน เปนสมาชิกท่ีตั้งบานเรือนอยูในละแวกเดียวกันคือหมูบานไวทเฮาสซอย 7  
                     
                    กลุมยอยท้ัง 6 กลุมภายในกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะมีการเสนอช่ือของสมาชิก
ภายในกลุมเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนประธานของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ โดยสมาชิกท่ี
ไดรับการเสนอช่ือมักจะเปนผูนํากลุมยอยท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด ซ่ึงการดํารงตําแหนงของประธานจะ
มีวาระคราวละ 2 ป ในการบริหารจัดการกลุม 
 
                     2.3  พัฒนาการของกลุม พัฒนาการของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐนั้น สามารถ
แบงออกไดเปน 3 ระยะ ตามการใชวัตถุดิบของทางกลุม ดังตอไปนี้ 
 
                    - ระยะเร่ิมตน (2538-2541) เปนชวงท่ีทางกลุมเร่ิมมีการรวมตัวในการจัดต้ังกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐ ระยะนี้จะมีหนวยราชการคือ สํานักงานพัฒนาชุมชน เขามาสนับสนุน โดย
การสงวิทยากรท่ีมีความชํานาญในการทําดอกไมประดิษฐจากศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เขามาสอน  วัตถุดิบในการทําดอกไมประดิษฐในชวงนี้จึงเปนกระดาษสา ท่ีทาง
วิทยากรที่มาสอนมีความรูความชํานาญเปนพิเศษ ดังนั้นกระดาษสาจึงเปนวัตถุดิบในการผลิตท่ี
ไดรับความนิยมมากในระยะเร่ิมตนนี้ 
 
                    “…หลังจากน้ําทวมใหญเม่ือป 2538 ชาวชุมชนหมูบานไวทเฮาสไดรับความเดือดรอน
เปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองพัฒนาประชาชนและฟนฟูหมูบานเปนการดวน สํานักงานพัฒนา
ชุมชน คือหนวยงานหนึ่งของทางราชการท่ีเขามาใหการชวยเหลือ โดยมีแนวคิดท่ีจะหารายไดเสริม
ใหกับประชาชนภายในหมูบาน และนําโครงการตางๆ เขามา การทําดอกไมประดิษฐก็เปน
โครงการหนึ่งท่ีชาวชุมชนไวทเฮาสใหความสนใจ โดยในระยะแรกน้ัน วัตถุดิบท่ีใชจะเปนกระดาษ
สา เนื่องจากวิทยากรท่ีมาฝกสอนจากศูนยศิลปาชีพบางไทร มีความรู ความชํานาญ เปนอยางมากใน
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การใชกระดาษสาเปนวัตถุดิบในการผลิต จึงทําใหกระดาษสาเปนวัตถุดิบเร่ิมตนของทางกลุม…” 
(จากเอกสารของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ )   
          
                    - ระยะการพัฒนา (2542-2545)  เปนชวงท่ีบุคลากรของทางกลุมท่ีไดรับการเรียนรูการ
ทําดอกไมประดิษฐจากวิทยากรของศูนยศิลปาชีพบางไทรเร่ิมมีความรูความชํานาญมากข้ึน จนเปน
ตนแบบของทางกลุมท่ีสามารถจะถายทอดความรูในการทําดอกไมประดิษฐไดแลว ก็ไดมารวม
ประชุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนมีผูเสนอแนะถึงผาไหมของไทยท่ีมีความสวยงาม คงทน 
และนาจะสามารถนํามาทําดอกไมประดิษฐได  
 
                    ทางกลุมจึงไดมีการทดลองนําผาไหมมาทําเปนดอกไมประดิษฐและสงผลิตภัณฑออก
ทดลองตลาด ผลปรากฏวาผลิตภัณฑของทางกลุมเปนท่ีถูกใจตลาดเปนอยางมากในความสวยงาม
และแปลกใหมของวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิต 
 
                    และนับแตนั้นมา ผาไหมก็เปนวัตถุดิบท่ีทางกลุมใชเปนหลักในการผลิตดอกไม
ประดิษฐของทางกลุมมาจนถึงในปจจุบัน และความนิยมของลูกคาตอผลิตภัณฑของทางกลุมท่ีทํา
จากผาไหมก็ไมเคยตกลง มีแตจะเพิ่มข้ึนจนบางคร้ังทางกลุมไมสามารถจะผลิตตามความตองการได 
 
                    “…การพัฒนาสมาชิกของกลุมจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เปนเร่ืองท่ียากมาก จากเดิมท่ี
สมาชิกของกลุมเปนเพียงกลุมแมบานธรรมดาท่ีทําหนาท่ีเพียงทํากับขาว ถูบาน ซักผา เม่ือเรียนครบ
ตามหลักสูตรท่ีวิทยากรสอนแลว ยังตองใชเวลาอีกมากในการพัฒนาทั้งความประณีตในการผลิต 
ในดานคุณภาพ ตองคนควาและศึกษาอีกเปนจํานวนมากในดานรูปแบบและการใชวัตถุดิบ ในชวง
นี้ทางกลุมไดมีการนําผาไหมเขามาเปนวัตถุดิบในการผลิตดอกไมประดิษฐและนําออกทดลอง
ตลาด ปรากฏวาไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดีจนผลิตไมพอขาย จึงใชผาไหมเปนวัตถุดิบ
หลักเร่ือยมาจนปจจุบัน…” (จากเอกสารของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ) 
 
                    - ระยะปจจุบัน (2546-ปจจุบัน) เปนชวงท่ีทางกลุมไดรับการพัฒนาในหลายๆ ดานจาก
โครงการตางๆ ของทางราชการ โดยเฉพาะโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จึงทําใหสมาชิกของ
ทางกลุมมีความรูความสามารถ และเขาใจกลไกการทําธุรกิจของชุมชนมากข้ึน  ดังนั้นในชวงนี้ทาง
กลุมจึงมีแนวคิดตางๆ มากมายเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ 
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                   พรรณี  เปรมจิตต ประธานกลุม กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…ในปจจุบันทางกลุมพัฒนาไป
คอนขางมากในหลายๆ ดาน แตท่ีเราเนนและใหความสําคัญคือการทดลองในการใชวัตถุดิบหลายๆ 
ชนิดมาทําดอกไมประดิษฐ โดยเฉพาะท่ีสามารถหาไดงายภายในชุมชน เพื่อใหเกิดความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ และท่ีสําคัญเพื่อเปนการลดตนทุนในการผลิตลง แตความสวยงามและคุณภาพตอง
คงอยู…” ( พรรณี  เปรมจิตต , 10 ธันวาคม 2546) 
         
                   การนําเสนอการใชถุงนองเปนวัตถุดิบในการผลิตดอกไมประดิษฐก็เปนแนวคิดหนึ่งท่ี
กําลังทดลองสงผลิตภัณฑออกทดสอบตลาดวาจะไดรับความนิยมหรือไม เพื่อนํามาผลิตดอกไม
ประดิษฐทดแทนผาไหมบางสวนท่ีมีราคาแพงมากข้ึน เปนการลดตนทุนของทางกลุม ตลอดจนเปน
การเพิ่มความหลากหลายและแปลกใหมของผลิตภัณฑไปในตัวดวย 
 
                   อยางไรก็ตาม วัตถุดิบในระยะปจจุบันนี้ก็ยังยึดผาไหมเปนหลัก แมวาจะมีตนทุนราคา
แพงก็ตาม แตความนิยมของลูกคาตอผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐท่ีทําจากผาไหมก็ไมเคยตกไปเลย  
อาจมีวัตถุดิบอ่ืนมาแทนบาง ก็เปนการมาแทนเพ่ือเพิ่มสีสันและความแปลกใหมเทานั้น แตสุดทาย
แลวก็ยังคงเลือกใชผาไหมเปนหลักเชนเดิม เนื่องจากมันคือความภาคภูมิใจและเอกลักษณเฉพาะตัว
ของทางกลุมในการส่ือสารผลิตภัณฑท่ีทําจากผาไหมไปยังลูกคา 

      
                    สําเนียง  แยมกสิกร ฝายการเงิน-บัญชี ใหความเห็นเร่ืองนี้วา  “…โดยคุณสมบัติของผา
ไหมไทยเปนผาท่ีสวยงามมีช่ือเสียงอยูแลว เม่ือนํามาทําเปนดอกไมประดิษฐ ผลงานท่ีออกมามี
ความสวยงามและคงทนคลายกับของจริงมาก และเม่ือนําองคประกอบสวนอ่ืนๆ มาประกอบกันเขา
เปนตนท่ีสมบูรณ จึงทําใหเปนผลิตภัณฑท่ีโดดเดนข้ึนมาโดยตัวของมันเอง และสามารถทําให
ลูกคาทราบไดทันทีวาเปนผลิตภัณฑท่ีมาจากกลุมของเรา…” ( สําเนียง แยมกสิกร , 10 ธันวาคม 
2546 ) 
 
   2.4  โครงสรางเครือขายการสื่อสารภายในกลุม ประธานของกลุมจะเปนผูเสนอช่ือของ
สมาชิกเขาเปนกรรมการตําแหนงตางๆ ในการบริหารกลุม โดยมีสมาชิกของกลุมใหการยอมรับไม
นอยกวากึ่งหนึ่ง  คณะกรรมการบริหารกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในปจจุบันประกอบไปดวย 

1. นางพรรณี เปรมจิตต ประธานกลุม 
2. นางขนิษฐา ทับทิม รองประธานกลุม 
3. นางนงคราญ วิไลเลิศ ฝายการตลาด 
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4. นางจรรยา จุลเพชร ผูชวยฝายการตลาด 
5. นางสําเนียง แยมกสิกร ฝายการเงิน-บัญชี 
6. นางวรรณา เทียนทอง เลขานุการ 
7. นางสมหมาย สวางวงศชัย ผูชวยเลขานุการ 
8. นายประจักษ เปรมจิตต ท่ีปรึกษา                                                                                                    

 
ภาพท่ี  19  คณะกรรมการบริหารกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในปจจุบัน 

 
                   
                    คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะมีการประชุม
เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการในเรื่องการทํางานของกลุม ในเบื้องตนไดกําหนดใหสมาชิกท่ี
ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริหารกลุมเขารวมประชุมหารือกันทุกเชาวันเสาร 
 
                    ในกรณีมีเร่ืองตองตัดสินใจเรงดวน กรรมการบริหารกลุมโดยประธานกลุมสามารถ
เรียกประชุมฉุกเฉินได โดยใชการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลผานทางโทรศัพทมือถือและทาง
โทรศัพทบาน ซ่ึงใชเวลาไมนานนักในการเรียกประชุม เนื่องจากกรรมการบริหารกลุมสวนใหญจะ
มีบานเรือนต้ังอยูในละแวกเดียวกัน 
 
                    การประชุมของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเพื่อการจัดต้ังกลุม เลือกกรรมการ 
บริหารกลุม และการกําหนดหนาท่ีและโครงสรางตางๆ ภายในกลุม ไดมีมติของท่ีประชุมแบงแยก
หนาท่ีการทํางานภายในกลุมออกเปนหนาท่ีตางๆ ไดดังนี้ 
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1. ประธานกลุม มีหนาท่ีในการดูแลและควบคุมการบริหารจัดการกลุมใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดต้ังกลุมท่ีไดวางไว โดยผานทางกลุมยอยท่ีไดมีรูปแบบเดิมอยูแลวในการ
ผลิตดอกไมประดิษฐชนิดตางๆ ของทางกลุมคือ กลุมดอกบัว กลุมดอกกุหลาบ กลุมตนไมดอกและ
ใบ กลุมดอกไมดินหอม กลุมดอกลิลล่ี กลุมดอกยิปโซ ไมวาจะเปนเร่ืองของการพัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการ การพัฒนาในเร่ืองของวัตถุดิบ การพัฒนาในเร่ืองชองทางการจัดจําหนาย ตลอดจนการ
ส่ือสารทางการตลาดไปสูผูบริโภค    
 
                    การส่ือสารของประธานกลุมไปยังสมาชิกจะใชการส่ือสารโดยตรงระหวางบุคคลใน
การประชุมแจงใหกรรมการท่ีเปนตัวแทนของกลุมตางๆ ทราบ เพื่อถายทอดมติของท่ีประชุมไปยัง
สมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในกลุมยอยของตน นอกจากนั้นก็จะเปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลโดย
ผานทางโทรศัพทมือถือและโทรศัพทบานผานไปยังสมาชิก 
 

2. รองประธานกลุม  มีหนาท่ีในการบริหารจัดการกลุมใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการจัดต้ังกลุมท่ีไดวางไว โดยจะเปนผูประสานงานของกลุมในการแจงมติท่ีประชุมไปยังกลุม
ตางๆ และรวบรวมปญหาตางๆ ภายในกลุมท่ีกลุมยอยไมสามารถแกปญหาได เพ่ือนําเสนอเขาสูท่ี
ประชุมเพื่อหาขอสรุปของปญหาและถายทอดผานมติไปยังสมาชิก  

 
การติดตอส่ือสารของรองประธานกลุมไปยังสมาชิกจะใชการส่ือสารโดยตรงระหวาง

บุคคลในการประชุมผานไปยังสมาชิก นอกจากนั้นจะเปนการส่ือสารระหวางบุคคลโดยผาน
โทรศัพทมือถือและโทรศัพทบานส่ือสารไปยังสมาชิก 
         

3. ฝายการตลาดและผูชวยฝายการตลาด  มีหนาท่ีในการประสานงานกับฝายตางๆ 
ในการหาตลาดในการจัดจําหนายผลิตภัณฑของทางกลุม และการหาแหลงของวัตถุดิบในการทํา
ผลิตภัณฑของกลุมใหไดในราคาท่ีถูก เพื่อลดคาใชจายในดานวัตถุดิบลง ตลอดจนการวางแผนและ
ประสานงานในดานการจําหนายผานชองทางตางๆ ของกลุมรวมกับฝายอ่ืนๆ 
  

การติดตอส่ือสารของฝายการตลาดและผูชวยฝายการตลาดไปยังสมาชิกฝายอ่ืนๆ จะใช
การส่ือสารโดยตรงระหวางบุคคลในการประชุมผานไปยังสมาชิก นอกจากนั้นเปนการส่ือสาร
ระหวางบุคคลโดยผานโทรศัพทมือถือและโทรศัพทบานส่ือสารไปยังสมาชิกฝายอ่ืนๆ 
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4. ฝายการเงิน-บัญชี มีหนาท่ีในการประสานงานกับฝายตางๆ ในเร่ืองคาใชจาย
ภายในกลุม การทําบัญชีรายรับ-รายจายภายในกลุม และเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการใชเงินในดานตางๆ ของ
กลุม โดยจะแสดงบัญชีคาใชจายประจําทุกเดือนติดประกาศใหสมาชิกรับทราบคาใชจายในแตละ
เดือนขไวท่ีท่ีทําการของกลุม 
  

การติดตอส่ือสารของฝายการเงิน-บัญชี ไปยังสมาชิกฝายอ่ืนๆ จะใชการส่ือสาร
โดยตรงระหวางบุคคลในการประชุมผานไปยังสมาชิก นอกจากน้ันเปนการส่ือสารระหวางบุคคล
โดยผานโทรศัพทมือถือและโทรศัพทบานส่ือสารไปยังสมาชิกฝายอ่ืนๆ  
          

5. ฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการ มีหนาท่ีในการประสานงานกับฝายตางๆ ใน
เร่ืองกําหนดการตางๆ ภายในกลุม เชน กําหนดการงานแสดงสินคาของกลุมในแตละเดือนในการ
ออกราน กําหนดการสัมมนากับหนวยงานของทางราชการ กําหนดการอบรมความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑของกลุมกับหนวยงานตางๆ ของทางราชการ และการแจงกําหนดการตางๆ 
เหลานั้นไปยังสมาชิกฝายตางๆ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือเตรียมการตามท่ีไดกําหนดไวใน
กําหนดการตางๆของกลุม  
 
                    การติดตอส่ือสารของฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการไปยังสมาชิกฝายอ่ืนๆ จะใช
การส่ือสารโดยตรงระหวางบุคคลในการประชุมผานไปยังสมาชิก นอกจากนั้นจะเปนการส่ือสาร
ระหวางบุคคลโดยผานโทรศัพทมือถือและโทรศัพทบานส่ือสารไปยังสมาชิกฝายอ่ืนๆ 
          
                    6.   ท่ีปรึกษา มีหนาท่ีในการใหคําปรึกษาแกฝายตางๆ ของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐ ในเร่ืองท่ีเสนอไป  การติดตอส่ือสารของท่ีปรึกษาไปยังสมาชิกฝายอ่ืนๆ หรือฝายอ่ืนๆ 
ติดตอไปยังท่ีปรึกษา สวนใหญจะใชการส่ือสารระหวางบุคคลโดยผานโทรศัพทมือถือและ
โทรศัพทบานในการติดตอส่ือสารกัน        
           
                    แตละฝายโดยคณะกรรมการบริหารในฝายตางๆ ท่ีไดรับการแตงตั้งจากประธานกลุม 
จะรางระเบียบและขอปฏิบัติคราวๆ ในการทํางานของฝาย แลวเสนอเขาท่ีประชุมกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐ เพ่ือหารือ และลงมติรวมกันในการใชเปนขอกําหนดตางๆ ในการบริหารจัดการ
ภายในฝายตางๆ ของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ   
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                    การลงมติของท่ีประชุมในการรับรองระเบียบขอกําหนดฝายตางๆ ของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐท่ีจะใชปฏิบัติรวมกันภายในกลุมนั้นตองเปนมติท่ีเปนเอกฉันท ไมมีการคัดคาน
จากกรรมการคนหนึ่งคนใด เนื่องจากขอกําหนดนั้นเปนการเร่ิมตนขอตกลงซ่ึงตองใชรวมกันไปอีก
นาน การท่ีมีกรรมการคนหน่ึงคนใดไมเห็นดวยกับขอปฏิบัตินั้นจะทําใหการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของกลุมในระยะยาวอาจมีปญหาได จึงจําเปนตองมีการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง หรือทําความ
เขาใจในประเด็นตางๆ ระหวางคณะกรรมการ กอนมีมติสรุปออกมาเปนขอกําหนดที่จะใชปฏิบัติ
รวมกัน   
                    
                  เม่ือผานการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง และการทําความเขาใจในประเด็นตางๆ แลว มติ
ของคณะกรรมการท่ีผานความเห็นชอบของท่ีประชุมกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ก็มักจะเปน
มติท่ีเปนเอกฉันท 
         
                   กรณีมีมติท่ีไมเปนเอกฉันท  แมจะมีการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง และทําความเขาใจ
กันแลวก็ตาม ประธานกลุมจะใชอํานาจของประธานในการเล่ือนการลงมติไปไวในการประชุมคร้ัง
ตอไป เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาในการกลับไปพิจารณาการลงมติอยางรอบคอบอีกคร้ัง  ท่ีผาน
มาของทางกลุม เม่ือมาถึงจุดนี้แลว ผลการลงมติของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะเปนไปดวย
เสียงท่ีเปนเอกฉันท สวนการลงมติในเร่ืองท่ัวๆ ไปในการบริหารจัดการกลุมของกรรมการฝาย
ตางๆ จะใชเสียงของกรรมการที่ เกินคร่ึงหนึ่ง ก็ถือวาเร่ืองท่ีเสนอไดผานการพิจารณาของ
กรรมการบริหารกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ สามารถนําไปปฏิบัติได 
 
                    2.5  โครงสรางเครือขายการสื่อสารภายนอกกลุม เครือขายการสื่อสารของกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐนอกจากเครือขายการส่ือสารภายในกลุมแลว ยังมีเครือขายการส่ือสารท่ี
เช่ือมตอกับเครือขายภายนอกกลุม อันประกอบไปดวยโครงสรางเครือขายคือ 
 
                    -  เครือขายคณะกรรมการบริหารกลุม  ประกอบดวยกรรมการ 9 คน ท่ีเปนตัวแทนของ
กลุมตางๆ ภายในกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ซ่ึงประกอบไปดวยกลุมดอกบัว กลุมดอกกุหลาบ 
กลุมทําตน ดอก ใบ กลุมดอกไมดินหอม กลุมดอกลิลล่ี และกลุมดอกยิปโซ  ท่ีไดรับการแตงต้ังใน
ตําแหนงตางๆ ในการบริหารงานกลุม 
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                    - เครือขายหนวยงานของรัฐ ประกอบไปดวยตัวแทนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
คลองหลวง ตัวแทนจากหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ อําเภอคลองหลวง  และผูทรงคุณวุฒิจากหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดปทุมธานี  
                     - เครือขายสมาชิก ประกอบไปดวยผูท่ีเปนสมาชิกของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
ท่ีไดลงทะเบียนสมัครเขาเปนสมาชิก และไดมีการข้ึนทะเบียนไวกับทางกลุม  นอกจากนั้นยังมีคน
ภายในครอบครัวของสมาชิกท่ีไดลงทะเบียนเปนสมาชิกกับทางกลุม 
 
                    - เครือขายกลุมลูกคา ประกอบไปดวยเครือขายท่ีเขามาใหการสนับสนุนกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐในการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของทางกลุมคือ สภาสตรีอําเภอคลองหลวง 
ประชารัฐอําเภอคลองหลวง  และเครือขายกองทุนระดับอําเภอ อําเภอคลองหลวง   
  
                    ภาพรวมการติดตอส่ือสารกับเครือขายภายนอกกลุมจะมีการติดตอส่ือสารกับ
หนวยงานรัฐ คือสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอคลองหลวง การติดตอส่ือสารระหวางกลุมกับ
หนวยงานของรัฐจะเปนเร่ืองการจัดการแสดงสินคาของทางกลุม การอบรมเพื่อพัฒนาสินคาของ
ทางกลุม และโครงการชวยเหลือท่ีหนวยงานรัฐมีตอทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ อันเปน
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑท่ีทางการเรงใหการสนับสนุน  
 
                   การติดตอส่ือสารระหวางกลุมกับหนวยงานของรัฐนั้นจะใชการติดตอส่ือสารโดยตรง
ระหวางบุคคล โดยผานทางโทรศัพทมือถือและโทรศัพทบานเปนหลักในการเช่ือมโยงเครือขายการ
ส่ือสารระหวางกัน นอกจากน้ันกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐยังสามารถเช่ือมโยงเครือขายการ
ส่ือสารไปยังเครือขายของลูกคา โดยผานทางเครือขายสมาชิกและเครือขายหนวยงานรัฐไดอีกดวย   
          
                    การเช่ือมโยงเครือขายผานทางสมาชิกไปยังเครือขายลูกคา เกิดข้ึนจากขายสินคาของ
ทางกลุมโดยการขายตรงผานทางสมาชิก จึงทําใหสมาชิกสามารถรูจักกลุมลูกคา และเม่ือลูกคา
ตองการสินคาอีก ก็จะส่ังซ้ือโดยตรงกับทางสมาชิกท่ีเคยส่ังซ้ือ ผานมายังทางกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐ  จึงทําใหเกิดการเช่ือมโยงวงจรเครือขายการส่ือสารดังกลาว 
         
                    สวนการเช่ือมโยงเครือขายผานทางหนวยงานรัฐไปยังเครือขายลูกคา เกิดข้ึนจากการท่ี
หนวยงานรัฐคือพัฒนากร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไดจัดต้ังหนวยงานข้ึนมาดูแลสินคา
ในโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของจังหวัดปทุมธานี ท่ีไดข้ึนทะเบียนกับทางจังหวัด และมี
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ตัวอยางสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ในอําเภอคลองหลวงแสดงไวท่ีอําเภอเชนกัน ผลิตภัณฑ
ดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ก็เปนสินคาตัวหนึ่งท่ีมีตัวอยางผลิตภัณฑของ
ทางกลุมแสดงอยูท่ีอําเภอ  
 
      ดังนั้นเม่ือมีลูกคาสนใจผลิตภัณฑ ก็สามารถส่ังซ้ือผลิตภัณฑผานมายังกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐได โดยผานทางหนวยงานรัฐคือพัฒนากรอําเภอท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสินคา
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ โดยการส่ือสารระหวางบุคคลคือ ลูกคากับพัฒนากรอําเภอ ณ จุดขายท่ี
ผลิตภัณฑของกลุมจัดแสดงอยู หรือมีการส่ังทําตามออรเดอรเพื่อการจัดสงในภายหลัง  นอกจากนั้น
การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลไปยังบุคคลผานโทรศัพทมือถือและโทรศัพทบานในการส่ังซ้ือ
สินคาอีกดวย จึงทําใหเกิดการเช่ือมโยงเครือขายการส่ือสารระหวางกลุมลูกคาผานทางหนวยงานรัฐ
มายังกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 
       
                    ในปจจุบัน แมวาเครือขายการส่ือสารของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะเปน
เครือขายแบบมีศูนยกลาง แตแนวโนมเครือขายการส่ือสารของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะ
ไปในทิศทางไมมีศูนยกลางมากข้ึน  
          
                   เนื่องจากสมาชิกรุนใหมๆ ท่ีมีเขามาเร่ิมมีความรู มีการศึกษา และเปนคนรุนใหมมากข้ึน 
จึงทําใหเครือขายการส่ือสารของกลุมยอยตางๆ มีการแสดงออก มีความคิดเห็น และแลกเปล่ียนกัน
มากข้ึน จนสามารถเช่ือมโยงเครือขายการส่ือสารกันไดกวางขวางและรอบทิศทางมากข้ึน ทําให
เครือขายการสื่อสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีความม่ันคง
และแข็งแกรงมากในปจจุบัน 
          
                    พรรณี เปรมจิตต ประธานกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…
นับต้ังแตการตั้งกลุมมาต้ังแตป พ.ศ. 2538 ถาสังเกตใหดีจะเห็นวากรรมการบริหารกลุมของเรา 
หนาตาไมคอยเปล่ียนไปจากเดิมมากนัก จนบางคร้ังพวกเราก็กลัววาจะเปนการผูกขาดกลุมไวกับ
พวกเรา แตในความเปนจริงแลว ในการเลือกต้ังท่ีผานมา ทางกลุมก็พยายามผลักดันสมาชิกรุน
ใหมๆ ท่ีมีความรู ความสามารถ และเรียนหนังสือมาสูงๆ เขามา แตก็ไดรับการปฏิเสธที่จะเขามาทํา
หนาท่ีในการบริหารกลุม  เขามองวาเปนเร่ืองยุงยาก ซับซอน เปนงานของคนมีอายุ และท่ีสําคัญได
สตางคนอย สูงานอาชีพอ่ืนๆ ไมได สมาชิกท่ีมีอยูก็ตองบริหารงานกันไป จนมาถึงในปจจุบันเม่ือมี
การนําเอาคอมพิวเตอรเขามาเกี่ยวของในงานของเราในการเช่ือมโยงกับเว็บไซตของทางราชการ 
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เด็กๆ รุนใหมท่ีเปนลูกหลานของสมาชิกในกลุมของเราก็เขามามีบทบาทมากย่ิงข้ึนในดานของ
คอมพิวเตอรในการติดตอส่ือสารกับทางราชการ ในการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ เช่ือวากลุมคน
เหลานี้ในอนาคตจะเปนกําลังสําคัญของกลุมตอไป สมาชิกรุนเกาๆ จะไดวางมือกันเสียที เนื่องจาก
แตละคนสก็มีอายุมากแลว…” ( พรรณี เปรมจิตต , 20 พฤศจิกายน 2546) 
 
                   จากโครงสรางเครือขายการส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐท้ังภายในและภายนอกดังท่ีกลาวมาแลวนั้น สามารถสรุปเปนภาพรวมคือ เครือขาย
การส่ือสารของกลุมประกอบดวยเครือขายตางๆ หลายเครือขายเช่ือมโยงกัน โดยมีกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐเปนศูนยกลางของเครือขายในการประสานเครือขายตางๆ เขาดวยกัน   
          
                   ภาพรวมของการส่ือสารในเครือขายของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐนั้น สามารถ
สรุปไดวา การส่ือสารภายในเครือขายจะใชการส่ือสารระหวางบุคคลไปยังบุคคลโดยผาน
โทรศัพทมือถือและโทรศัพทบานเปนหลักในการติดตอส่ือสารระหวางเครือขาย นอกจากนั้นจะ
เปนการส่ือสารกันโดยตรงระหวางบุคคลไปยังบุคคลภายในเครือขายดังท่ีกลาวมาแลว   
          
                   การส่ือสารภายในเครือขายของกลุมท่ีใกลชิดเชนนี้ แมจะบงบอกถึงความแนบแนนและ
แข็งแกรงของเครือขายการส่ือสารเพียงใดก็ตาม แตความแข็งแกรงเพียงอยางเดียวยอมไมอาจนําพา 
กลุมใหประสบความสําเร็จได ยอมตองมีปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 
 
                  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐก็เชนกัน ยอมตองมีปจจัยท่ีทําใหการส่ือสารการตลาด
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมประสบความสําเร็จ ซ่ึงปจจัยท่ีทําใหการส่ือสารการตลาด
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมประสบความสําเร็จจะเปนอยางไรนั้น ขอยกไปกลาวในหัวขอ
ตอไป 
 
3.  ปจจัยท่ีทําใหการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม  

 ประดิษฐประสบความสําเร็จ                      
                    
                    การประสบความสําเร็จของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในปจจุบัน สามารถ
วิเคราะหปจจัยท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐประสบความสําเร็จดังนี้ 
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                   1. ปจจัยภายนอก ปจจัยภายนอกท่ีเขามามีบทบาทในการสนับสนุน ใหความชวยเหลือ 
และพัฒนากลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใหประสบความสําเร็จในปจจุบันมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ปจจัยดานบวก  ประกอบไปดวย 
                    1.1.1 ความชวยเหลือของหนวยงานรัฐ  หนวยงานของรัฐถือเปนปจจัยสําคัญตัวแรกท่ี
ทําใหการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบ
ความสําเร็จในปจจุบัน โดยหนวยงานของรัฐท่ีเขามามีบทบาทและใหการสนับสนุนกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐประกอบไปดวยหนวยงานตางๆ  ดังนี้ 
          
                    - สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ไดเขามาสนับสนุนใน
การจัดต้ังกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐตั้งแตเร่ิมแรก โดยการจัดฝกอบรมการทําดอกไมประดิษฐ
ใหแกสมาชิกของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ โดยใชทีมวิทยากรรับเชิญจากศูนยศิลปาชีพบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนการสนับดานเงินทุน เคร่ืองมือ และวัตถุดิบในระยะ
เร่ิมแรกในการสรางบุคลากรของทางกลุม และเปนตัวกลางประสานงานกับหนวยงานของทาง
ราชการอ่ืนๆ ในการเขามาใหความรูดานตางๆ แกคนในชุมชนหมูบานไวทเฮาส และกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐ   
       
                    เพ็ญศรี ชัยมณี  หัวหนาพัฒนากร อําเภอคลองหลวง  ในฐานะตัวแทนหนวยงานของรัฐ 
กลาวถึงเร่ืองนี้วา  “…ความสําเร็จของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑในจังหวัดปทุมธานี ท่ีทาง
เราเขาไปใหการสนับสนุนนั้น มีองคประกอบของการไปสูความสําเร็จอยูมากมาย นอกจากการ
สนับสนุนของทางราชการในเบ้ืองตนแลว ความมีเอกภาพในดานตางๆ ของชุมชนแตละแหงก็มี
ความสําคัญเปนอยางมาก ยกตัวอยางกรณีดอกไมประดิษฐของไวทเฮาส จะเห็นไดอยางชัดเจนวา 
ทางเราไดเขาไปสนับสนุนในชวงเร่ิมแรก ประกอบกับผูนํากลุมไวทเฮาสมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ และการนําพากลุมเปนอยางดี จึงทําใหกลุมมีการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและม่ันคง
จนถึงปจจุบัน ทางเราก็ดีใจในการประสบความสําเร็จของทางกลุมดอกไมประดิษฐไวทเฮาส ใน
การนําพาช่ือเสียงมาสูจังหวัดปทุมธานี และการเปนตัวอยางท่ีดีแกชุมชนอ่ืนๆ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑและชุมชนใหสามารถมีอาชีพที่เล้ียงตัวเองได…” ( เพ็ญศรี  ชัยมณี , 16 มีนาคม 2547) 
 
                    -  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ไดเขามาสนับสนุนกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐทางดานชองทางการจําหนาย โดยกระทรวงไดใหความอนุเคราะหในการหา 
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สถานท่ีสําหรับการออกรานจําหนายผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐใหแกทางกลุมในราคาท่ีถูกกวาปกติ
ท่ัวไป    เพื่อเปนการชวยสนับสนุนใหชุมชนสามารถมีชองทางในการจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน  
 ตลอดจนเปนแหลงขอมูลในการหาชองทางการจําหนายสินคาดอกไมประดิษฐของทางกลุม และ
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของทางกลุม  
         
                    -  กระทรวงพาณิชย ไดเขามาสนับสนุนกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐทางดาน
การตลาด โดยการสงวิทยากรเขามาอบรมความรูในเร่ืองการตลาดใหแกสมาชิกของทางกลุม 
เพื่อใหเขาใจกลไกทางดานการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ เพื่อใหตรง
กับความตองการของผูบริโภค อันเปนการเพิ่มการจําหนายผลิตภัณฑของทางกลุม นอกจากนั้น
ยังใหความรูในเร่ืองการจดทะเบียนตราสินคา  เพื่อการปกปองภูมิปญญาของทองถ่ินอีกดวย 
          

-  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานแหงชาติ ไดเขามาสนับสนุนกลุม
อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในเร่ืองการนําวัตถุดิบท่ีมีอยูมากในชุมชนมาใชประโยชนในการทํา
ดอกไมประดิษฐ  แทนวัตถุดิบท่ีมีราคาแพง  อันเปนการเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่งใหแกชุมชนดวย เชน 
การจัดงานการฝกอบรมการทําดอกไมประดิษฐท่ีทําจากกระดาษสา โดยใชกระดาษสาท่ีทําจาก
ผักตบชวาท่ีมีอยูมากในชุมชนมาใชใหเปนประโยชน ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 7–9 เมษายน 2547 ท่ีท่ีทํา
การกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ  
          
                    - สภาสตรีแหงชาติ อําเภอคลองหลวง ไดเขามาสนับสนุนกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐในดานการจัดหากลุมลูกคา โดยการเปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานเครือขายกลุม
ลูกคากลุมตางๆ ใหแกทางกลุม ตลอดจนเปนสถานท่ีแสดงผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของ
ชุมชนตางๆ ในอําเภอคลองหลวง ใหเปนท่ีรูจักแกคนท่ัวไป 
                    
                    ผดุง สุธเนศ ผูประสานงานสภาสตรี กลาววา “…ทางพัฒนาชุมชน อําเภอคลองหลวง 
จะเปนตัวประสานงานกับสภาสตรี อําเภอคลองหลวง ในการเปนศูนยกลางส่ังซ้ือผลิตภัณฑหนึ่ง
ตําบล ในอําเภอคลองหลวงท้ังหมด เม่ือมีการส่ังซ้ือมา ทางเราจะนําสินคาท่ีส่ังซ้ือมารวมไวท่ีอําเภอ 
และแยกการจัดสงไปใหกับลูกคาตามท่ีไดส่ังมา หรือจะมาดูสินคาท่ีอําเภอคลองหลวง เราก็มี
ตัวอยางสินคาโอทอปในอําเภอคลองหลวงท้ังหมดท่ีผานการข้ึนทะเบียนมาจัดแสดงไวท่ีนี่ดวย และ
สามารถที่จะส่ังซ้ือไดโดยตรง…” ( ผดุง สุธเนศ , 16 มีนาคม 2547) 
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                    1.1.2  ลูกคา  (ผูซ้ือผลิตภัณฑ )  ลูกคา เปนปจจัยสําคัญอีกตัวหนึ่งท่ีทําใหการส่ือสาร
การตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ 
เนื่องจากลูกคาของทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐนั้นจะเปนหนวยงานราชการท่ีเปนผูหญิง
และคอนขางมีอายุ คืออายุระหวาง 30-60 ป และจะใชผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐในงานท่ีเปนการ
เฉพาะเจาะจง หรือเปนงานท่ีเปนทางการของหนวยงานราชการ            
                   จารุณี สังขเมือง ประธานสภาสตรี อําเภอคลองหลวง กลาววา “…ในฐานะลูกคา สภา
สตรีไดเขาไปชวยเหลือโดยการสั่งซ้ือผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐท่ีลูกคาในเครือขายตองการผาน
พัฒนาชุมชน แลวนําสินคามารวมไวท่ีอําเภอ เพื่อจัดสงใหลูกคาในเครือขายตอไป สวนมาก
เครือขายลูกคาในลักษณะนี้จะเปนหนวยงานกลุมสตรีท่ีตองการดอกไมประดิษฐมาใชในงานท่ีเปน
ทางการของหนวยท่ีตนเองสังกัดอยู…” (จารุณี สังขเมือง , 30 พฤศจิกายน 2547) 
          
                   แตดวยกลยุทธการส่ือสารผลิตภัณฑท่ีทางกลุมใช โดยผานทางชองทางการจําหนายท้ัง 
ณ จุดจําหนาย และโดยสมาชิกของทางกลุมท่ีเปนบุคคล ตอกยํ้าภาพสินคาหรือตราสินคาของทาง
กลุมวา ไมใชเปนเพียงการใชสินคาเทานั้น  แตเปนการสรางความภูมิใจใหแกลูกคาท่ีใชสินคาของ
ทางกลุมทุกคร้ัง วาเปนผูมีสวนในการอนุรักษเผยแพรภูมิปญญาไทย เผยแพรเอกลักษณมรดก
เคร่ืองปนดินเผาของชาวมอญ เผยแพรเอกลักษณผาไหมไทย ตลอดจนมรดกความเปนไทยซ่ึงซอน
อยูในผลิตภัณฑท่ียังพอหลงเหลืออยูบางในปจจุบัน 
 
                    สุวัฒน จันระมาด ประธานเครือขายกองทุนระดับอําเภอ เพื่อการประสานกลุมลูกคา 
กลาววา  “…สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ท่ีข้ึนทะเบียนของจังหวัดปทุมธานี จะมีเครือขายท่ี
เช่ือมโยงถึงกันและมีการประชุมรวมกันอยูเสมอ โดยมีส่ิงท่ีพวกเรายึดถือรวมกันวา เราจะไม
เพียงแตผลิตสินคาเพื่อขายอยางเดียว แตจะชวยเหลือกันและรวมกันทําใหสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ของจังหวัดปทุมธานี เปนท่ีรูจักและภูมิใจของลูกคา เม่ือใชสินคาของเราในดานการเปน
สินคาไทย การอนุรักษมรดกไทย  การสงเสริมภูมิปญญาไทย และการเผยแพรเอกลักษณไทยใหคง
อยู  ซ่ึงส่ิงเหลานี้พวกเราทํามาตลอด จนสามารถสรางความจดจําใหลูกคาไดเปนอยางดี เชน โอทอ
ปของกลุมไวทเฮาส ในปจจุบันไดกลายเปนเอกลักษณคูกับจังหวัดปทุมธานีไปแลว…” (จาก
เอกสารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี)     
                   การใชกลยุทธตอกย้ําตราสินคาโดยผานทางชองทางจําหนายเชนนี้ ทําใหความรูสึกของ
ลูกคาท่ีมาซ้ือผลิตภัณฑของกลุมนั้นรูสึกรวมกันวาไมใชการซ้ือสินคาธรรมดา แตตัวลูกคาเองนั้น
เปรียบเสมือนผูอนุรักษมรดกไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน  และการชวยเหลือชุมชนใหคงอยูได  
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                   อมรจิต ขานพิมาย พัฒนากรชุมชน อําเภอคลองหลวง กลาววา “…ภาพรวมของหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ อําเภอคลองหลวง ท้ังหมดในปจจุบัน จะเปนภาพความรวมมือกันของการ
พัฒนาสินคาโอทอปภายในอําเภอคลองหลวง โดยมีเปาหมายเพื่อใหธุรกิจชุมชนสามารถยืนอยูได 
อันเปนความภูมิใจของสํานักงานพัฒนาชุมชน ความภูมิใจของอําเภอคลองหลวง และความภูมิใจ
ของคนในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม…” ( อมรจิต  ขานพิมาย ,16 มีนาคม 2547) 
          
                   ดังนั้นทุกคร้ังท่ีลูกคาจะใชผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ ลูกคาจะคิดถึงกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐเปนตัวเลือกแรกเสมอ และท่ีผานมากลยุทธการสื่อสารการตลาดถือเปนจุดเดน
อยางมากของทางกลุม และเปนตัวสรางกลุมลูกคาใหมๆ และรายไดหลักอันดับแรกใหแกทางกลุม 
ทําใหทางกลุมสามารถประคับประคองและตอสูจนประสบความสําเร็จดังเชนในปจจุบัน  
 

1.2 ปจจัยดานลบ  ประกอบไปดวย 
1.2.1 ปญหาของหนวยงานรัฐ หนวยงานรัฐแมวาจะเปนปจจัยดานบวกในการทําให

กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ แตก็เปนปจจัยดานลบท่ีสงผลกระทบตอกลุม
อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเชนกัน ปญหาของหนวยงานรัฐท่ีเปนปจจัยดานลบและสงผลกระทบตอ
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประกอบไปดวย 

- การทํางานซํ้าซอน  จะเห็นไดวาในการทํางานโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑนั้น
จะมีหนวยงานของรัฐเปนจํานวนมากท่ีทํางานซํ้าซอนกันในดานตางๆไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชน 
อําเภอคลองหลวง  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย  
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ สภาสตรีแหงชาติ อําเภอคลองหลวง จนทําใหการทํางานของกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐเกิดความสับสน และเกิดปญหาในการประสานงานและการบริหารจัดการกลุม  
                   
                   การแกไขปญหาการทํางานซํ้าซอนของกลุมคือ การจัดต้ังคณะกรรมการในการ
ประสานงานกับหนวยงานรัฐท่ีเขามาชวยเหลือกลุมในดานตางๆ และการจัดทําแผนกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของกลุมท่ีเปนรูปธรรม ทําใหการทํางานและการประสานงานกับหนวยงานรัฐเปนไปอยางมี
ระบบและมีแบบแผนในการดําเนินการ 
 
                  พรรณี เปรมจิตต ประธานกลุม กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…การทํางานซํ้าซอนกันของ
หนวยงานรัฐท่ีเขามาชวยเหลือทางกลุมก็เปนปญหาในการบริหารจัดการกลุมอยางหนึ่ง เนื่องจากมี
เปนจํานวนมากและตางคนตางทํา  แตเม่ือทางกลุมต้ังทีมงานข้ึนมาประสานงานกับหนวยงานรัฐ 
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และจัดทําแผนงานท่ีเปนระบบ ก็สามารถแกไขปญหานี้ได และทําใหความซํ้าซอนนี้กลายมาเปน
ผลดีกับทางกลุม…” (พรรณี เปรมจิตต , 16 มีนาคม 2547 ) 
 
                   - บุคลากรขาดความรูความสามารถ บุคลากรของหนวยงานรัฐท่ีสงเขามาที่ขาดความรู 
ความสามารถก็เปนปญหาอยางหนึ่งของกลุมท่ีไมสามารถทําใหการดําเนินการโครงการในดาน
ตางๆ ประสบความสําเร็จได และอาจกลายเปนปญหาท่ีสงผลใหการดําเนินการและการบริหาร
โครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑของกลุมขาดการพัฒนาและเกิดการชะงักงัน 
 
                   การแกปญหาบุคลากรขาดความรูความสามารถคือ คณะกรรมการประสานงานกับ
หนวยงานรัฐท่ีทางกลุมต้ังข้ึนจะพิจารณาโครงการท่ีกลุมจะเขารวม ถาพิจารณาแลวพบวา บุคลากร
ท่ีดูแลโครงการไมมีความรูความสามารถ ตัวโครงการอาจกอผลกระทบตอการดําเนินงานและการ
บริหารงานภายใน หรือโครงการไมเปนประโยชนการพัฒนาโดยรวม ทางกลุมจะไมเขารวมหรือไม
รับโครงการเหลานี้มาดําเนินการ 
 
                   ประจักษ  เปรมจิตต  ท่ีปรึกษากลุม กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…โครงการท่ีหนวยงานรัฐนําเขา
มา สวนใหญจะเปนประโยชนตอทางกลุมและชุมชน แตปญหาท่ีพบก็คือบุคลากรที่เขามาดูแล
โครงการมักขาดความรูและความเขาใจตอพื้นฐานของชุมชน จึงทําใหโครงการอาจไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว ในบางคร้ังอาจทําใหการพัฒนาชุมชนและกลุมเกิดความสับสนและการชะงัก
งัน ไมเปนประโยชน แตกลับจะเปนโทษดวยซํ้า…” (ประจักษ เปรมจิตต ,16 มีนาคม 2547) 
 
                   - การทํางานแบบไมจริงใจ หนวยงานรัฐท่ีเขามาชวยเหลือกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐนั้น บางหนวยงานไมมีความจริงใจในการนําโครงการเขามาสนับสนุน การทําโครงการ
เพียงเพื่อใหจบตามงบประมาณท่ีไดรับมาเทานั้น  ดังนั้นโครงการท่ีนําเขามาจึงขาดการวางแผนการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ   สงผลใหการวางแผนการพัฒนากลุมดานตางๆ ในระยะยาวเกิด
การชะงักงันและความสับสน 
 
                    การแกไขปญหาการทํางานแบบไมจริงใจของหนวยงานรัฐบางหนวยงานนั้น กลุม
อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะใชการประสานงานกับหนวยงานรัฐท่ีเสนอโครงการเขามายังกลุม ถา
พิจารณาโครงการท่ีเสนอเขามาไมมีความชัดเจน ไมเปนประโยชนตอการพัฒนากลุมในดานตางๆ 
และอาจมีผลกระทบตอแผนการพัฒนากลุมในระยะยาว  กลุมก็จะไมรับโครงการในลักษณะเชนนี้   
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                    ขนิษฐา ทับทิม รองประธานกลุม กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…หนวยงานของรัฐบางหนวยงาน
นําโครงการเขามาสนับสนุนทางกลุม เพียงเพื่อใหไดช่ือวามีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดปทุมธานี เทานั้น  แตไมมีรูปแบบการดําเนินการท่ีชัดเจนและ
เปนแบบแผน โครงการแบบนี้บางคร้ังกลับมาทําใหกลุมวุนวาย และเรามักจะปฏิเสธไมรับโครงการ
ในลักษณะเชนนี้…” ( ขนิษฐา ทับทิม ,16 มีนาคม 2547 ) 
    

1.2.2 ลูกคา (ผูซ้ือผลิตภัณฑ) ปจจัยลูกคาท่ีปจจัยดานลบของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐคือ ความไมสมํ่าเสมอในการส่ังซ้ือผลิตภัณฑของเครือขายกลุมลูกคา และการมีกลุมลูกคา
เปาหมายที่นอยเกินไป ทําใหไมสามารถวางแผนในการจัดสงอยางเปนระบบและเปนการเพ่ิม
ตนทุนคาใชจายในดานการจัดสงของกลุม  

 
 

                     การแกปญหาเร่ืองความไมสมํ่าเสมอในการส่ังซ้ือผลิตภัณฑของเครือขายกลุมลูกคาคือ 
ทางกลุมจะใชการประสานงานกับเครือขายกลุมลูกคาในการกําหนดการส่ังซ้ือลวงหนาเปนล็อต 
หรือการส่ังซ้ือมีจํานวนและกําหนดระยะเวลาในการจัดสงสินคา เพื่อความสะดวกในการจัดสง 
และเปนการประหยัดคาใชจายในการจัดสงอีกดวย  
 
                    นอกจากนั้น ไดมีการขยายกลุมลูกคาไปสูกลุมลูกคาท่ัวไปผานชองทางการจําหนาย
ของกลุม ไดแก ท่ีทําการกลุม การออกรานในงานตางๆ และในเว็บไซต โดยการขอช่ือ ท่ีอยู และ
เบอรโทรศัพทในการติดตอกลับไปยังลูกคาท่ีซ้ือผลิตภัณฑ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการทํา
ประชาสัมพันธไปยังลูกคาเปาหมายกลุมนี้  
 
                   วรรณา เทียนทอง กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…การประสานงานในเร่ืองการกําหนดการจัดสง
ดอกไมประดิษฐลวงหนา ทําใหสามารถกําหนดการผลิตของกลุมไดอยางเปนระบบและควบคุมการ
ผลิตในข้ันตอนตางๆ ได  ทําใหลดคาใชจายของกลุมโดยรวมไปไดมาก  สวนการขยายลูกคากลุม
ใหมนั้น ทางกลุมไมเนนมากนัก เปนแคการใหลูกคาท่ัวไปรูจักกลุมของเราเทานั้น นอกจากน้ันถา
ขยายมากเกินไป  ก็กลัววาจะไมมีปญญาทําสงใหเขา เดี๋ยวจะเสียคนเปลาๆ…” (วรรณา เทียนทอง , 
20 มีนาคม 2547) 
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                   2. ปจจัยภายใน ปจจัยภายในท่ีเขามาสนับสนุนใหกลยุทธการส่ือสารการตลาด
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
                   2.1  ปจจัยดานบวก  ประกอบไปดวย 
                    2.1.1 สมาชิกของกลุม สมาชิกของกลุมถือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการส่ือสารการตลาด
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมประสบความสําเร็จในปจจุบัน ซ่ึงตัวสมาชิกของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐประกอบดวย          
                    
                    - ผูนํากลุม เปนสวนท่ีมีความสําคัญอยางมากในการนําพากลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐใหมีความสําเร็จในปจจุบัน เนื่องจากผูนํากลุมแตละคนตางก็มีเครือขายยอยๆ ของตัวเอง
ในการเช่ือมโยงกับเครือขายใหญ ทําใหการบริหาร การจัดการ การส่ือสาร และการแกไขปญหา
ตางๆ ของกลุมเปนไปดวยความรวดเร็วและสอดประสานกันไดอยางลงตัว ซ่ึงถือเปนจุดเดนและจุด
แข็งของกลุมในการทําใหกลุมประสบความสําเร็จในปจจุบัน 
         
                   พรรณี เปรมจิตต ประธานกลุม ในฐานะตัวแทนของผูนํากลุม กลาววา “…แมใน
ปจจุบัน กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะประสบความสําเร็จพอสมควร แตถามองในภาพรวม
แลว ทางกลุมยังมีภารกิจอีกมากกวาจะถึงคําวาประสบความสําเร็จตามเจตนารมณในการตั้งกลุม
ข้ึนมา  ความสําเร็จอยางแทจริงของกลุมก็คือ การบรรลุเปาหมายในการถายทอด สืบสาน และ
ประสานเครือขายตางๆ ใหสมาชิกของเครือขายอ่ืนๆ สามารถยืนอยูไดอยางเต็มภาคภูมิดังเชนกลุม
ของเรา  กาวเดินและพัฒนาไปดวยกันอยางมีจุดมุงหมายและมีความหวัง เรายังตองรวมกันพัฒนา
และเรียนรูอีกมาก…” ( พรรณี  เปรมจิตต ,20 มีนาคม 2547)  
         
                    - สมาชิกของกลุม เปนสวนสําคัญอีกขอหนึ่งในการทําใหกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐประสบความสําเร็จในปจจุบัน แมวาตัวสมาชิกของกลุมจะไมมีบทบาทมากนักในการ
บริหารจัดการกลุม แตจุดเดนของตัวสมาชิกก็คือ บทบาททางดานการตลาด โดยเฉพาะกลยุทธการ
ส่ือสารการตลาดท่ีเรียกวาการขายตรงน้ัน บทบาทของตัวสมาชิกเดนมาก ซ่ึงในปจจุบันถือวาเปน
ตัวท่ีทํารายไดใหกลุมในระดับท่ีนาพอใจเปนอยางมาก จนถือเปนจุดแข็งทางการตลาดของกลุมอีก
จุดหนึ่ง ในการขยายชองทางการจําหนายผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐออกไปใหกวางขวางและเปนท่ี
รูจักของคนท่ัวไป 
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                    ฝาย สิงหคําปอง  ในฐานะตัวแทนสมาชิกของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ  กลาวถึง
เร่ืองนี้วา “…ความสําเร็จของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐท่ีกาวมาจนถึงปจจุบันนั้น เกิดจาก
ความรวมมือรวมใจกันของทุกฝายอยางแทจริง  ในการตอสูผานความยากลําบากเม่ือคร้ังอดีตท่ีผาน
มา ซ่ึงชุมชนหมูบานไวทเฮาสยังจดจํากันไดเปนอยางดีในคราวน้ําทวมใหญเม่ือป 2538  ความ
ยากลําบากในครั้งนั้นสอนใหเราจดจําไดเปนอยางดีในการตอสู  ดิ้นรน และเรียนรู เพ่ือจะพลิกฟน
ชุมชนของเรา ดังนั้นแรงผลักดันนี้จึงทําใหชุมชนและกลุมของเรามีความเขมแข็งและสามัคคีในการ
จะกาวไปสูชีวิตท่ีดีกวาดวยความมุงม่ัน ความอดทน และการรวมใจกันตอสูจนประสบความสําเร็จ
เชนในปจจุบัน…” ( ฝาย  สิงหคําปอง , 20 มีนาคม 2547 ) 
 
                   2.1.2 ผลิตภัณฑของกลุม ผลิตภัณฑของกลุมถือเปนปจจัยสําคัญอีกขอหนึ่งท่ีทําใหการ
ส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ 
เนื่องจากการส่ือสารการตลาดของกลุมไมไดส่ือสารแคเพียงตัวสินคา หรือตัวกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐเทานั้น แตยังเปนการส่ือสารเอกลักษณของความเปนจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมีดอกบัวเปนตรา
สัญลักษณของจังหวัด   
           เอกลักษณของผาไหมไทยท่ีใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตดอกบัว เอกลักษณในการเปน
สินคาท่ีทําดวยมือ และเอกลักษณเคร่ืองปนดินเผาของชาวมอญ ท่ีใชเปนภาชนะบรรจุดอกบัวของ
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนเอกลักษณภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนออกไปในตัว
ผลิตภัณฑอีกดวย     
 การส่ือสารการตลาดจากตัวผลิตภัณฑเหลานี้ไปสูกลุมลูกคา จะนํามาซ่ึงความเขาใจใน
เอกลักษณตางๆ ท่ีซอนอยูในตัวของผลิตภัณฑ และนํามาซ่ึงการขายผลิตภัณฑไดมากข้ึน อัน
นําไปสูการประสบความสําเร็จของการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐในปจจุบัน 
                  2.1.3 การตั้งราคาผลิตภัณฑ การต้ังราคาขายผลิตภัณฑถือเปนปจจัยสําคัญขอหนึ่งท่ีทํา
ใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ กลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐสามารถตั้งราคาผลิตภัณฑท่ีแพงกวาดอกไมประดิษฐท่ัวไป แตสามารถขายได และราคาท่ี
แพงกวาก็ไมไดเปนปญหาหรือมีผลกระทบตอยอดขายผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของทางกลุม 
 
                 จรรยา จุลเพชร ผูชวยฝายการตลาด กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…เร่ืองราคาไมมีผลกระทบกับ
การขายของกลุมและไมใชปญหา ทางกลุมมีปญหาคือ การไมสามารถผลิตสินคาเพื่อตอบสนอง
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ความตองการของลูกคาได เนื่องจากดอกไมประดิษฐของกลุมเปนสินคาท่ีทําดวยมือ จึงไมสามารถ
ผลิตไดจํานวนมากๆ  และไมพอตอความตองการของลูกคา…” (จรรยา จุลเพชร,10 ธันวาคม 2546 ) 
 
                 2.1.4 ชองทางการจําหนาย ชองทางการจําหนายเปนปจจัยสําคัญอีกขอหนึ่งท่ีทําใหการ
ส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ
ในปจจุบัน ชองทางการจําหนายของกลุมนั้นถือวามีนอย เม่ือมองในแงของการประกอบธุรกิจเชิง
พาณิชย แตเปนชองทางการจําหนายผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพและสรางรายไดหลักของทางกลุม 
และเปนตัวผลักดันใหกลุมประสบความสําเร็จ   
          
                   ชองทางการจําหนายของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐนั้น การประกอบธุรกิจใน
ปจจุบันเรียกวาการขายตรงสูผูบริโภค  โดยแบงออกเปนการขายตรง ณ จุดขาย ซ่ึงโดยมากจะเปน
การออกรานตามงานแสดงสินคาตางๆ ท่ีทางราชการจัดข้ึน และการขายตรงโดยพนักงานขายหรือ
สมาชิกในกลุมไปสูลูกคาผูบริโภค           
         
                   ทางกลุมสามารถส่ือสารความเขาใจและเอกลักษณตางๆ ท่ีซอนอยูในผลิตภัณฑให
ลูกคาเขาใจไดโดยตรง อันเปนการเรงรัดการจําหนายผลิตภัณฑไดเปนอยางดี และเปนการตอกยํ้า
ตราสินคาใหอยูในใจผูบริโภคไดโดยตรงและอยางตอเนื่อง ทางกลุมถือวาเปนจุดเดนและเปนปจจัย
ท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของทางกลุมประสบความสําเร็จในปจจุบัน 
 
                    ขนิษฐา ทับทิม รองประธานกลุม กลาววา “…แมวาทางกลุมจะมีชองทางการตลาดท่ีดู
วานอย แตประสบการณท่ีผานมาในหลายๆ ปของการตอสู ดิ้นรน เพื่อไปสูชีวิตท่ีดีกวา สอนให
สมาชิกของกลุมรูเปนอยางดีวาทําอยางไรถึงจะขายของได จนเปนการส่ังสมถายทอดประสบการณ
สืบตอกันมาภายในกลุมวา การจะเขาถึงหัวใจของลูกคาไดอยางถองแทนั้น เราตองหัดเปนลูกคา
กอน วาเราตองการอะไรจากคนขาย เม่ือรูแลวก็จงขายความตองการและความคาดหวังของลูกคา ไม
วาจะขายอะไร เรายอมขายไดเสมอ และดวยเหตุนี้จึงทําใหกลุมสามารถประสบความสําเร็จไดใน
ระดับหนึ่ง  แตยังมีภารกิจและเปาหมายอีกหลายอยาง ท่ีเราตองพัฒนาและกาวเดินตอไปใหถึงการ
ประสบความสําเร็จท่ียั่งยืนและถาวร…”   ( ขนิษฐา  ทับทิม , 20 มีนาคม 2547 )  
          
                   2.1.5  กลยุทธการส่ือสารการตลาด  เปนปจจัยอีกขอหนึ่งท่ีทําใหการส่ือสารการตลาด
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ กลยุทธการ
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ส่ือสารการตลาดท่ีทางกลุมไดนํามาใชนั้นแมจะมีไมมาก แตการใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ไดประสิทธิผล กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐท่ีทางกลุมนํามาใชประกอบ
ไปดวย กลยุทธผลิตภัณฑและบริการ กลยุทธราคา กลยุทธชองทางจําหนาย กลยุทธการโฆษณา  กล
ยุทธการประชาสัมพันธ  กลยุทธการขายโดยพนักงานขาย  กลยุทธการขายตรงโดยบุคคล และกล
ยุทธการตลาดโดยตรง  ดังท่ีกลาวมาแลว 
 
                       นงคราญ วิไลเลิศ ฝายการตลาด  กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…กลยุทธการส่ือสารการตลาดท่ี
ทางกลุมนํามาใชแมวาจะมีขอจํากัดคอนขางมาก แตทางกลุมก็เลือกท่ีจะใชอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนแกทางกลุมใหมากท่ีสุด โดยยึดหลักรวมกันวา ใชกลยุทธท่ีอยูใกลตัว มากกวากลยุทธ
ท่ีอยูไกลตัว ใชกลยุทธท่ีเสียคาใชจายนอย มากกวากลยุทธท่ีเสียคาใชจายมาก ดวยการยึดถือและ
ปฏิบัติรวมกันเชนนี้ดวยความรวมมือและความอดทนตลอดมา จึงทําใหกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ในการใชกลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐเชนปจจุบัน…” (นงคราญ วิไลเลิศ , 20 มีนาคม 2547 ) 
 

2.2 ปจจัยดานลบ  ประกอบไปดวย 
                    2.2.1 สมาชิกของกลุม สมาชิกของกลุมอันประกอบไปดวยผูนํากลุมและสมาชิกของ
กลุม แมวาจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุม
อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จก็ตาม  
 
                    แตในทางกลับกัน ก็เปนปญหาตอการประสบความสําเร็จเชนกัน เนื่องจากโครงสราง
ภายในของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประกอบดวยกลุมตางๆ จํานวน 6 กลุม ซ่ึงมีผูนํากลุม
และสมาชิกท่ีเปนเอกเทศของตนเอง ดังนั้นในการบริหารงานจึงมีปญหาในเร่ืองความคิดเห็นท่ีไม
ตรงกันได ทําใหการตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเกิดปญหาและตองใชเวลาในการหาขอยุติ 

การแกไขปญหาของกลุมท่ีมาจากสมาชิกของกลุมนั้น จะใชการประชุมของกลุมเพ่ือ
ถกเถียง แสดงความคิดเห็น เพื่อหาขอยุติของปญหาและนําผลสรุปนั้นมาปฏิบัติรวมกัน โดยกลุมจะ
ยึดถือแนวทางในการแกปญหาคือ ผลประโยชนสูงสุดของกลุมและสมาชิกตองเปนหลัก ในการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ  

 
 พรรณี เปรมจิตต กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…การมีกลุมคนท่ีเปนเอกเทศมารวมตัวกันและ

ตองทํางานรวมกัน เปนเร่ืองธรรมดาท่ีตองเกิดปญหาเร่ืองการมีความคิดเห็นท่ีไมตรงกัน กลุมอาชีพ
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สตรีดอกไมประดิษฐก็เชนกัน ไมใชวาทุกเร่ืองจะสามารถตกลงกันไดในทันทีทันใดตามการ
ตัดสินใจของหัวหนากลุมหรือใครคนใดคนหน่ึง ตองมีการถกเถียงแสดงความคิดเห็นเพื่อหา
ขอสรุปของปญหา และนําผลสรุปนั้นมาปฏิบัติรวมกัน โดยทางกลุมจะยึดผลประโยชนสูงสุดของ
กลุมและสมาชิกเปนท่ีตั้งในการตัดสินปญหาของกลุมเสมอ จึงทําใหกลุมสามารถอยูรวมกันและ
ประสบความสําเร็จมาถึงปจจุบัน…” ( พรรณี เปรมจิตต , 16 มีนาคม  2547 ) 

 
2.2.2  ผลิตภัณฑของกลุม  ปจจัยดานลบท่ีพบในเร่ืองผลิตภัณฑของกลุมคือ คุณภาพ

ของสินคาไมสมํ่าเสมอ เนื่องจากเปนสินคาท่ีทําดวยมือ การขาดมาตรฐานท่ีจะมาใชในการกําหนด
คุณภาพของผลิตภัณฑ การมีรูปแบบของผลิตภัณฑท่ีซํ้ากัน และมีการลอกเลียนแบบกันมากของ
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐท่ีมีขายอยูในทองตลาดท่ัวไป 

 
การแกปญหาของกลุมคือ การสรางมาตรฐานในดานตางๆ ของการผลิตผลิตภัณฑ

ดอกไมประดิษฐ โดยการสงสมาชิกเขาอบรมความรูในเร่ืองการสรางมาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑ
ตามหนวยงานรัฐท่ีเปดสอน และนําความรูกลับมาถายทอดใหสมาชิกในกลุมเพื่อกําหนดเปน
มาตรฐานเดียวกัน  

 
สวนการแกปญหาเร่ืองรูปแบบท่ีซํ้ากันและมีการลอกเลียนแบบกันมากนั้น ทางกลุม

เนนเร่ืองการตรวจสอบกอนนําผลิตภัณฑแตละตัวออกสูตลาด โดยเนนรูปแบบท่ีโดดเดน เพื่อไมให
มีการซํ้ากันจนทําใหลูกคาเกิดความจําเจ และเปนการตัดปญหาในเร่ืองการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ
ไปในตัวดวย 

 
วรรณา เทียนทอง เลขานุการ กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…ปญหาท่ีหนักของกลุมจริงๆ คือ การ

กําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ  เนื่องจากผลิตภัณฑของกลุมเปนสินคาท่ีทําดวยมือ แมวาทางเราจะ
เรียนรูเร่ืองการกําหนดมาตรฐานมาก็ตามที แตการเพิ่มมาตรฐานในงานประเภทน้ีตองข้ึนกับ
ระยะเวลาและการฝกฝนของสมาชิกเปนสําคัญ เพื่อใหเกิดความชํานาญจนสามารถทําผลิตภัณฑ
ออกมาไดอยางสวยงามและโดดเดนเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นสมาชิกใหมๆ ของกลุมจึงตองใช
ความพยายาม ความอดทน และระยะเวลาในการเรียนรูและสรางสมประสบการณจนเกิดความ
ชํานาญมากพอสมควร…” ( วรรณา เทียนทอง , 20 มีนาคม 2547 ) 
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2.2.3  การตั้งราคาผลิตภัณฑ  ปจจัยดานลบในเร่ืองการตั้งราคาผลิตภัณฑคือ การตัด
ราคากันของผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐกลุมอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในทองตลาด สงผลใหผลิตภัณฑของกลุม
ถูกมองวามีราคาแพงกวาผลิตภัณฑท่ัวไป 

 
การแกปญหาของกลุมคือ การเผยแพรขาวสารใหลูกคาไดรูถึงคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช

ในการผลิต ความประณีตในการผลิต และการควบคุมคุณภาพทุกข้ันตอนในการผลิตผลิตภัณฑของ
ทางกลุม อันเปนท่ีมาท่ีทําใหผลิตภัณฑของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐแพงกวาผลิตภัณฑท่ัวไป 
โดยผานเครือขายการส่ือสารท่ีทางกลุมมีอยู 

 
สมหมาย สวางวงศชัย ผูชวยเลขานุการ กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…การขายแบบตัดราคากัน

เปนปญหาของกลุมในระยะแรกพอสมควร เนื่องจากทําใหผลิตภัณฑของเราถูกมองวามีราคาแพง
กวาสินคาท่ัวไป แตเม่ือส่ือสารใหลูกคาไดรูถึงความแตกตางระหวางผลิตภัณฑของเรากับของคน
อ่ืน  และเม่ือลูกคาไดซ้ือผลิตภัณฑไปใชแลว ก็เขาใจดีวาทําไมผลิตภัณฑของเราถึงแพงกวาของคน
อ่ืน…” (สมหมาย สวางวงศชัย , 20 มีนาคม 2547) 

 
 2.2.4 ชองทางการจําหนาย  ปจจัยดานลบท่ีพบในเร่ืองชองทางการจําหนายคือ  การมี

ชองทางการจําหนายท่ีนอยเกินไป ในปจจุบันชองทางการจําหนายของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐประกอบไปดวย ท่ีทําการกลุม การออกรานในงานแสดงสินคา และทางเว็บไซตหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ  

 
การแกปญหาเร่ืองการมีชองทางการจําหนายท่ีนอยของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ

คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของชองทางการจําหนายท่ีมีอยูใหมากข้ึน เพ่ือทดแทนขอดอยท่ีมีอยูของ
กลุม โดยชองทางจําหนายประกอบไปดวย  

 
ท่ีทําการกลุม มีการจัดตกแตงใหเหมือนการออกรานในงานตางๆ เพื่อดึงดูดใจผูมาเยี่ยม

ชม  นอกจากนั้นยังมีการจัดทําบอรด โบรชัวร รางวัลเกียรติยศตางๆ และแผนพับ เพื่อการ
ประชาสัมพันธกลุมและผลิตภัณฑของกลุมแกผูท่ีไดมาเยี่ยมชม   
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การออกรานในงานแสดงสินคา  โดยใชพนักงานขายในการเพ่ิมชองทางและโอกาสใน
การจําหนายผลิตภัณฑของทางกลุม ไดแก การนําแนวคิดบริการนําหนา สินคาตามหลังมาใชในการ
บริการลูกคา  เพื่อเพ่ิมโอกาสและชองทางการจําหนายผลิตภัณฑในครั้งตอไป 

 
เว็บไซตหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ โดยการสรางเว็บไซตของกลุมอาชีพสตรีดอกไม

ประดิษฐข้ึนมา เพื่อเพ่ิมชองทางและโอกาสการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมใหมากข้ึน  โดยเว็บไซต
ของกลุมอยูในข้ันตอนการพัฒนาใหสามารถเช่ือมโยงเครือขายกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2.2.5 กลยุทธการสื่อสารการตลาด  ปจจัยดานลบท่ีพบในกลยุทธการสื่อสารการตลาด

คือ กลยุทธการสื่อสารการตลาดยังมีการนํามาใชนอย และการขาดทักษะในการใชกลยุทธการ
ส่ือสารการตลาด  กลยุทธการส่ือสารการตลาดท่ีกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐนํามาใชประกอบ
ไปดวยการโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานขาย การขายตรงโดยบุคคล และ
การตลาดโดยตรง 

 
การแกปญหาในเร่ืองกลยุทธการส่ือสารการตลาดมีการนํามาใชนอย และการขาด

ทักษะในการใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐคือ การสงสมาชิก
ของกลุมเขารับการอบรมสัมมนาในเร่ืองการตลาดท่ีหนวยงานของรัฐจัดข้ึน เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑของโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ทําใหสมาชิกของกลุมไดรับความรู ความเขาใจ 
ตลอดจนแนวทางในการทําการตลาดมากข้ึน  และนํามาใชในการพัฒนากลุมใหประสบความสําเร็จ
เชนในปจจุบัน 

 
ประจักษ เปรมจิตต ท่ีปรึกษากลุม กลาวถึงเร่ืองนี้วา “…ความรูในเร่ืองการตลาดท่ีไดมา

จากการเขารับการอบรมนั้น นํามาใชพัฒนากลุมในดานตางๆ ใหสามารถเขาใจในเร่ืองการตลาด
ของธุรกิจไดดีข้ึน แตในบางเร่ืองทางกลุมก็มีขอจํากัดในการนํามาใช เนื่องจากเราเปนเพียงธุรกิจ
ชุมชนเทานั้น  คงตองใชเวลาในการพัฒนาเร่ืองการตลาดพอสมควร  การประสบความสําเร็จของ
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในปจจุบัน ถือเปนเพียงการจุดประกายในการกาวไปขางหนา
เทานั้น  เช่ือแนวากาวตอไปยังมีอะไรใหเราตองทําอีกมาก กวาจะกาวไปถึงคําวาความสําเร็จอยาง
แทจริง อันเปนความสําเร็จท่ียั่งยืนและถาวรของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ…” ( ประจักษ 
เปรมจิตต ,16 มีนาคม 2547) 
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บทท่ี 5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
                  การศึกษาวิจัยเร่ือง “กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ กรณีศึกษา

โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ” เปนการวิจัยคุณภาพในเชิง

พรรณนา (Qualitation Data Research) ดวยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณเชิงลึกใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 

 
1. เพื่อศึกษากลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพ

สตรีดอกไมประดิษฐ 
 

2. เพื่อศึกษาเครื่อขายการส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐ 

          
3. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุม

อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
1. กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 
                    กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐ สามารถแจกแจงรายละเอียดเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 
                    1.1  สวนประสมทางการตลาด  ประกอบไปดวย 
                    1.1.1 การสื่อสารดานผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑถือไดวาเปนเคร่ืองมือหลักในการส่ือสาร
การตลาดของกลุมอาชีพดอกไมประดิษฐ เนื่องจากมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทําใหผลิตภัณฑ
มีความโดดเดนและแตกตางจากคูแขงในตลาด การส่ือสารดานผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐสามารถ
แจกแจงรายละเอียดไดดังนี้ 
                    - ตราผลิตภัณฑหรือตราสินคา  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเลือกท่ีจะใชตราสินคา
ท่ีคนท่ัวไปรับรูเร่ืองราวและจดจําเหตุการณน้ําทวมใหญหมูบานไวทเฮาส อันเปนสถานท่ีตั้งของ
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กลุมมาเปนตราผลิตภัณฑ  เม่ือกลาวถึงผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของหมูบานไวทเฮาส ลูกคาจะ
จดจําผลิตภัณฑของกลุมไดเปนอยางดี  
 
                    - คุณภาพของผลิตภัณฑ  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะใหความสําคัญกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑในทุกข้ันตอนกระบวนการผลิต ตั้งแตการหาวัสดุท่ีจะตองเลือกท่ีมีเกรดสูงเปนหลัก 
อีกท้ังข้ันตอนการตัด การยอม การรีดกลีบ จะตองกระทําโดยการควบคุมทุกข้ันตอน เพื่อใหได
องคประกอบของผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพออกไปสูตลาด และสามารถส่ือสารใหลูกคาเขาใจถึงความมี
คุณภาพของผลิตภัณฑ เม่ือลูกคาพบเห็น 
 
                    - ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใน
ปจจุบันมีความหลากหลายมาก อันเกิดจากการพัฒนาในดานตางๆ เชน การเขาอบรม สัมมนา และ
การเรียนรูการออกแบบผลิตภัณฑตามหนวยงานรัฐท่ีเปดการอบรม แลวนํามาพัฒนาประยุกต
ผลิตภัณฑของทางกลุม จนมีผลิตภัณฑหลากหลายและโดดเดน เม่ือลูกคาไดพบเห็น     
 
                    - การเปนผลิตภัณฑทําดวยมือ (hand made) ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐจะคงเอกลักษณดานการเปนสินคาท่ีทําดวยมือ เนื่องจากสามารถทําให
ผลิตภัณฑมีคุณคามากยิ่งข้ึน ตลอดจนทําใหผลิตภัณฑท่ีไดจะมีความสวยงาม ความคงทน และ
ความออนชอยคลายธรรมชาติมากท่ีสุด  เม่ือลูกคาพบเห็น 

 
            - การใชผาไหมไทยเปนวัตถุดิบ ผาไหมไทยอันเปนวัตถุดิบหลักในการทําดอกไม

ประดิษฐนั้น สามารถส่ือสารเอกลักษณเฉพาะตัวในความงดงามของผาไหมไทยและความภูมิใจท่ี
เปนผลิตภัณฑของคนไทยไปยังกลุมลูกคา ทําใหผลิตภัณฑของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
ไมใชเปนเพียงสินคา แตยังเปนตัวแทนของเอกลักษณความเปนไทย เม่ือลูกคาไดพบเห็น 

 
            - การใชภูมิปญญาทองถ่ิน ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม

ประดิษฐจะคงเอกลักษณการผลิตตามรูปแบบภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเคยมีมา อันเปนการอนุรักษรูป
แบบเดิมไวใหคนรุนหลังไดมีโอกาสเรียนรูและศึกษา ตลอดจนมีการนํารูปแบบเดิมของผลิตภัณฑ
มาประยุกตเขากับปจจุบันใหเกิดผลิตภัณฑใหม ซ่ึงเปนการพัฒนาภูมิปญญาเดิมของทองถ่ินให
กาวหนาไปอีกระดับหนึ่ง แตยังคงเอกลักษณเดิมท่ีโดดเดนไวไดอยางเหมาะสมและลงตัว เม่ือลูกคา
ไดพบเห็น 
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                     - การใชเคร่ืองปนดินเผาเปนบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐใช เค ร่ืองปนดินเผาของอําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  ซ่ึง เปน
เคร่ืองปนดินเผาท่ีมีช่ือเสียงแหงหนึ่งเปนบรรจุภัณฑ ดอกไมประดิษฐของทางกลุมจึงเปนท่ีรูจักของ
คนท่ัวไปในวงกวางควบคูไปกับเครื่องปนดินเผา ดังนั้นเม่ือเอยถึงของดีจังหวัดปทุมธานี คนท่ัวไป
ก็จะนึกถึงเครื่องปนดินเผาของอําเภอสามโคก และดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐ ควบคูกันไปดวยเสมอ 
 

1.1.2 การส่ือสารดานบริการ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชการส่ือสารดาน
บริการ ดังตอไปนี้ 

 
          - การเปดศูนยบริการสอนทําดอกไมประดิษฐ การเปดศูนยบริการสอนทําดอกไม

ประดิษฐจะมีการจัดทําบอรดประวัติความเปนมา ผลงานตางๆ และตัวอยางผลิตภัณฑไปแสดงใน
การเปดสอน พรอมท้ังการแจกโบรชัวร แผนพับ เอกสาร และนามบัตรของทางกลุมใหกับผูเขาเรียน
ดวย  นอกจากนั้นในระหวางการสอนกจะมีการสอดแทรกประวัติความเปนมา ผลงานตางๆ ของ
ทางกลุมส่ือสารไปยังผูเรียนดวย   
 

          - การบริการจัดสงดอกไมประดิษฐ  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะส่ือสาร
การตลาดโดยผานบริการการจัดสงดอกไมประดิษฐของพนักงานจัดสงท่ีทางกลุมไดคัดเลือกและ
ฝกฝนอยางพิถีพิถัน พนักงานเหลานี้จะส่ือสารการโฆษณา ประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑใหมๆ ของ
ทางกลุมไปพรอมกับการบริการจัดสงดอกไมประดิษฐ 
                            

          - การบริการซอมแซมดอกไมประดิษฐท่ีชํารุด  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะ
ส่ือสารโดยผานการบริการซอมแซมดอกไมประดิษฐท่ีชํารุด ไมวาจะเปนท่ีท่ีทําการกลุมหรือในงาน
ออกรานแสดงสินคา โดยสวนใหญจะเปนการซอมแซมที่ใชเวลาไมมากนัก และในระหวางท่ีรอก็
จะมีบอกเลาประวัติความเปนมา ผลิตภัณฑใหมๆ และผลงานรางวัลเกียรติบัตรท่ีทางกลุมไดรับจาก
การสงผลิตภัณฑเขาประกวด  ตลอดจนการแจกเอกสาร โบรชัวร และนามบัตรแกลูกคา อันเปนการ
ส่ือสารผลิตภัณฑของทางกลุมอีกดวย   
 
                    1.1.3 การสื่อสารดานราคา กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชการส่ือสารดานราคาโดย
การตั้งราคาขายผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐใหสูงกวาผลิตภัณฑท่ีมีอยูในทองตลาด เพื่อใหราคาท่ีสูง
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กวาเปนตัวส่ือสารถึงความแตกตางของคุณภาพผลิตภัณฑในดานการเลือกสรรวัตถุดิบ ความ
เขมงวดในการควบคุมกระบวนการผลิต  และความประณีตในการผลิต 
                          
                    เม่ือข้ันตอนตางๆ ในการผลิตผลิตภัณฑท่ีประกอบดวยการเลือกสรรวัตถุดิบ ความ
เขมงวดในการควบคุมกระบวนการผลิต และความประณีตในการผลิต จึงทําใหตนทุนการผลิตใน
กระบวนการตางๆ มีราคามากข้ึนกวาปกติท่ัวไป และเม่ือนําผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐออกจําหนาย 
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจึงมีราคาแพงกวาผลิตภัณฑท่ีมีขาย
อยูท่ัวไป 
 

           ดังนั้นราคาขายท่ีแพงกวาผลิตภัณฑท่ัวไป จึงเปนตัวส่ือสารใหลูกคาไดเขาใจถึงความ
แตกตางระหวางผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐกับผลิตภัณฑท่ีมีอยู
ท่ัวไปในทองตลาด ในการที่ลูกคาจะเลือกตัดสินใจใชผลิตภัณฑ   
 

1.1.4 การส่ือสารดานชองทางการจําหนาย  ถือเปนอีกทางหน่ึงในการส่ือสารไปยังกลุม
ลูกคาเปาหมาย ซ่ึงชองทางการจําหนายของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะถูกกําหนดไวอยางมี
แบบแผน มีความเหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะของผลิตภัณฑ ในการเขาถึงกลุมเปาหมาย  
 
                    จุดเดนของชองทางการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในการ
ส่ือสารดานชองทางการจําหนาย ไดแก การสรางบรรยากาศใหมีความเรียบงาย แตสามารถส่ือสาร
กับผูบริโภคไดถึงบรรยากาศท่ีเชิญชวนใหเขามาซ้ือหาผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐ 
 

           ชองทางการจําหนายท่ีกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชเปนชองทางในการส่ือสาร
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐประกอบไปดวย 
 
                    - ณ ท่ีทําการของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใช
ชองทางการจําหนายนี้โดยท่ีทําการของกลุมจะมีการจัดบอรดขนาดใหญแสดงประวัติ ความเปนมา 
ช่ือเสียง และรางวัลเกียรติยศตางๆ ท่ีทางกลุมไดรับ และตัวอยางผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐท่ีทาง
กลุมผลิตออกมาจําหนาย เพื่อใหผูท่ีมาเย่ียมชมหรือลูกคาไดทราบถึงความเปนมา และเปนการ
ส่ือสารไปยังกลุมลูกคาอีกทางหนึ่งดวย 
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                     - การออกรานในงานตางๆ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะใชชองทางการจําหนาย
โดยปรับเปล่ียนไปตามขนาดของพ้ืนท่ีท่ีทางกลุมไดรับ แตยังคงเนนเอกลักษณท่ีดูธรรมดา แตไม
ธรรมดา ไมวาจะไปออกรานในงานใดก็ตาม และรูปแบบในการวางแผนการดําเนินงานการส่ือสาร
การตลาดก็จะกําหนดไวเชนเดียวกับท่ีท่ีทําการกลุมดังท่ีกลาวแลว 
 

          -  เว็บไซตหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชชองทางนี้ใน
การส่ือสารการโฆษณาและการประชาสัมพันธไปสูกลุมลูกคา แตเนื่องจากเปนการดําเนินการรวม
ของผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดปทุมธานี จึงไมสามารถหวังผลตามท่ีกลุม
ตองการได  ทางกลุมทําไดดีท่ีสุดก็คือ การเลือกใชรูปผลิตภัณฑท่ีคิดวาจะสามารถส่ือสารภาพรวม
ของกลุมไปใหทางจังหวัดเทานั้น 
 
                    1.2  การส่ือสารการตลาด  ประกอบไปดวย 
                    1.2.1 การโฆษณา  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชการโฆษณาไปยังกลุมลูกคา
เปาหมายโดยผานทางเว็บไซตหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของจังหวัดปทุมธานี โดยการสงรูป
ผลิตภัณฑและราคาไปลงโฆษณาในหมวดของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของตําบลคลอง
หนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
                          
                    1.2.2 การประชาสัมพันธ  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชการประชาสัมพันธไปยัง
กลุมลูกคาเปาหมายโดยผานทางแผนพับ ใบปลิว นามบัตร และโบรชัวรท่ีทางกลุมจัดทําข้ึน 
แจกจายโดยผานชองทางการจําหนายตางๆ  เชน ณ ท่ีทําการของทางกลุม การออกรานในงานตางๆ  
และการตลาดโดยตรงทางไปรษณียสงไปยังลูกคา 

           
                    1.2.3 การขายโดยพนักงานขาย กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชการขายโดยผาน
พนักงานขายไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย โดยชองทางการจําหนายตางๆ เชน ณ ท่ีทําการของกลุม การ
ออกรานในงานตางๆ อันเปนจุดเดนอีกอยางหนึ่งในกลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐ และเปนจุดท่ีมีความสําคัญท่ีทําใหกลุมเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางของคนท่ัวไปทั้งใน
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกลเคียง 
 
                   1.2.4 การขายตรงโดยบุคคล กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชการขายตรงโดยบุคคล
ไปยังลูกคาเปาหมายโดยสมาชิกของกลุมจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งท้ังท่ีเปนสมาชิกของ
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กลุมและลูกคาของกลุม โดยถาเปนสมาชิกก็มีจุดมุงหมายเพื่อการเผยแพรความรูเร่ืองผลิตภัณฑของ
กลุม เพื่อเปนการเพ่ิมความรูเกี่ยวกับเร่ืองผลิตภัณฑ แตถาเปนลูกคา จะเปนการใหความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ ตลอดจนเปนการชักชวนใหลูกคาซ้ือผลิตภัณฑของทางกลุม 
 

      1.2.5  การตลาดโดยตรง  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชการตลาดโดยตรงไปยัง
ลูกคาเปาหมายโดยการโทรศัพทไปตามลูกคาท่ีเปนลูกคาประจําของทางกลุม และนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหมท่ีมีออกมาจําหนาย  นอกจากนั้นยังมีการสงโบรชัวร แผนพับ และใบปลิวเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑไปยังลูกคากลุมเปาหมายอีกดวย 

 
2. เครือขายการส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 
  
                    กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีเครือขายการส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐเปน
เครือขายการสื่อสารแบบมีศูนยกลาง โดยเกิดจากการรวมตัวของเครือขายยอย 6 กลุมคือ กลุมทํา
ดอกบัว กลุมทําดอกกุหลาบ กลุมทําตนไมดอกและใบ กลุมดอกไมดินหอม กลุมดอกลิลล่ี และกลุม
ดอกยิบโซ  การส่ือสารระหวางเครือขายยอย 6 กลุม จะใชการส่ือสารโดยตรงระหวางบุคคลไปยัง
บุคคล และการส่ือสารระหวางบุคคลไปยังบุคคลโดยผานทางโทรศัพทมือถือและโทรศัพทบาน 
 
                    กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีเครือขายการส่ือสารภายในประกอบไปดวยประธาน
กลุม  รองประธานกลุม  ฝายการตลาด  ผูชวยฝายการตลาด  ฝายการเงิน-บัญชี  เลขานุการ 
ผูชวยเลขานุการ และท่ีปรึกษา การส่ือสารของเครือขายภายในกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะใช
การส่ือสารโดยตรงระหวางบุคคลไปยังบุคคล และการส่ือสารระหวางบุคคลไปยังบุคคลโดยผาน
โทรศัพทมือถือและโทรศัพทบาน 
 
                    กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีเครือขายการส่ือสารภายนอกประกอบไปดวย
เครือขายคณะกรรมการบริหารกลุม เครือขายหนวยงานของรัฐ เครือขายสมาชิก และเครือขายกลุม
ลูกคา การส่ือสารของเครือขายภายนอกกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะใชการส่ือสารโดยตรง
ระหวางบุคคลไปยังบุคคล และการส่ือสารระหวางบุคคลไปยังบุคคลโดยผานทางโทรศัพทมือถือ
และโทรศัพทบาน 
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3.  ปจจัยท่ีทําใหการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐประสบความสําเร็จ 

 
                   จากการประสบความสําเร็จของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในปจจุบันสามารถสรุป
ปจจัยท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
ประสบความสําเร็จไดดังนี้ 

1. ปจจัยภายนอก  มีรายละเอียดดังนี้ 
          1.1  ปจจัยดานบวก ประกอบไปดวย 
          1.1.1 หนวยงานของรัฐ  การใหความชวยเหลือ การสนับสนุน และการประสานงานของ

หนวยงานของรัฐเปนปจจัยสําคัญตัวแรกท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ
ของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จในปจจุบัน  หนวยงานของรัฐท่ีใหความ
ชวยเหลือ สนับสนุน และประสานงานมีดังนี้ 

 
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชย 
- กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานแหงชาติ 
- สภาสตรีแหงชาติ 

                      
           1.1.2 ลูกคา (ผูซ้ือผลิตภัณฑ) เปนปจจัยภายนอกท่ีมีความสําคัญท่ีทําใหกลุมอาชีพสตรี

ดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จในปจจุบัน เนื่องจากลูกคาของกลุมเปนลูกคาท่ีมักมีอายุและ
เปนลูกคาประจําท่ีใชผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐในงานท่ีเฉพาะเจาะจงและงานท่ีเปนทางการ 
 
                    ดังนั้นเม่ือตองการใชผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐในงานท่ีเฉพาะเจาะจงและงานท่ีเปน
ทางการ จะนึกถึงผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเปนแหงแรก และ
ส่ังซ้ือผลิตภัณฑของกลุมติดตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน จนเกิดความคุนเคยและเปนลูกคา
ประจําในท่ีสุด 
 

1.2  ปจจัยดานลบ  ประกอบไปดวย 
                     1.2.1 ปญหาของหนวยงานรัฐ มีรายละเอียดคือ 
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                     -  การทํางานซํ้าซอน หนวยงานรัฐท่ีเขามาสนับสนุนโครงการของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐมีเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิดความซํ้าซอนในการทํางาน การแกปญหาของกลุม
คือ การจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาประสานงานกับหนวยงานรัฐท่ีเขามาใหการสนับสนุน ทําใหการ
ทํางานเปนไปอยางมีระบบและมีแบบแผนในการดําเนินการ 
 
                     -  การขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ทําใหการดําเนินการและการบริหารงาน
โครงการของกลุมเกิดการชะงักงัน การแกปญหาของกลุมคือ การไมเขารวมหรือไมรับโครงการท่ี
รัฐสงมายังกลุม ถาคณะกรรมการประสานงานของกลุมเห็นวาบุคลากรท่ีเขามาทําโครงการขาด
ความรูความสามารถในการวางแผนงานของโครงการ 
 
 - การทํางานแบบไมจริงใจ เปนการทํางานเพียงเพื่อใหจบตามงบประมาณท่ีไดรับมา
เทานั้น  ขาดการวางแผนการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ  การแกปญหาของกลุมคือ กลุมจะ
ไมรับโครงการท่ีเสนอเขามาโดยขาดการวางแผนงาน ขาดความชัดเจน และไมเปนประโยชนใน
การพัฒนากลุมในระยะยาว 
 
                    1.2.2 ลูกคา (ผูซ้ือผลิตภัณฑ) ปจจัยดานลบท่ีพบคือ ความไมสมํ่าเสมอในการส่ังซ้ือ
ผลิตภัณฑและการมีกลุมลูกคาเปาหมายท่ีนอยเกินไป  การแกปญหาของกลุมคือ การประสานงาน
ในการกําหนดการส่ังซ้ือลวงหนาเปนล็อต หรือการส่ังซ้ือมีจํานวน และการขยายกลุมลูกคา
เปาหมายไปสูลูกคาท่ัวไปใหมากข้ึน โดยผานชองทางการจําหนายท่ีทางกลุมมีอยู 
 

2. ปจจัยภายใน  มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1  ปจจัยดานบวก  ประกอบไปดวย 

          2.1.1 สมาชิกของกลุม เปนปจจัยภายในท่ีมีความสําคัญตอการประสบความสําเร็จของ
การส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในปจจุบัน โดย
การประสานงานในการวางแผนและดําเนินการของสมาชิกภายในกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ภายใตการบริหารงานของผูนํากลุมและคณะกรรมการบริหารกลุม    
                    สมาชิกภายในกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประกอบไปดวย 

- ผูนํากลุม  
- คณะกรรมบริหารกลุม 
- สมาชิกของกลุม 
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            2.1.2  ผลิตภัณฑของกลุม เปนปจจัยภายในท่ีมีความสําคัญท่ีทําใหกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จในปจจุบัน เนื่องจากการส่ือสารผลิตภัณฑของกลุมไมไดการ
ส่ือสารแคความเปนสินคาเทานั้น แตยังเปนการส่ือสารการเปนสัญลักษณและความภูมิใจของกลุม
และของจังหวัดปทุมธานี อันเปนสถานท่ีตั้งกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใหคนท่ัวไปไดรับรูอีก
ดวย 
 

          2.1.3  การต้ังราคาผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐสามารถตั้งราคา
ผลิตภัณฑท่ีแพงกวาผลิตภัณฑท่ัวไป แตสามารถขายได และราคาท่ีแพงกวาไมไดเปนปญหาตอยอด
ในการจําหนายผลิตภัณฑ   

 
          2.1.4  ชองทางการจําหนาย  ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ ไม

เพียงแตจะผลักดันยอดการจําหนายสินคาใหเพิ่มข้ึนเทานั้น แตยังเปนชองทางท่ีทําใหเกิดการส่ือสาร
ความเขาใจเอกลักษณตางๆ ท่ีซอนอยูในผลิตภัณฑไดโดยตรง อันเปนการเรงการจําหนายผลิตภัณฑ
ไดเปนอยางดี และเปนการตอกย้ําตราสินคาใหอยูในใจของลูกคาไดโดยตรง ซ่ึงทางกลุมถือวาเปน
จุดเดนและเปนปจจัยท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ 

     
          2.1.5  กลยุทธการส่ือสารการตลาด  กลยุทธการส่ือสารการตลาดท่ีทําใหกลุมอาชีพสตรี

ดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จประกอบไปดวย กลยุทธผลิตภัณฑและบริการ กลยุทธราคา กล
ยุทธชองทางการจําหนาย กลยุทธการโฆษณา กลยุทธการประชาสัมพันธ กลยุทธการขายโดย
พนักงานขาย  กลยุทธการขายตรงโดยบุคคล  และกลยุทธการตลาดโดยตรง 

 
2.2 ปจจัยดานลบ  ประกอบไปดวย 
2.2.1 สมาชิกของกลุม ปจจัยดานลบท่ีพบคือ การมีความคิดเห็นท่ีไมตรงกันในการ

บริหารงานกลุม ทําใหตองใชเวลาในการแกปญหาและการหาขอยุติ การแกปญหาของกลุมคือ ใช
การประชุมในการหาขอยุติของปญหาและนําผลสรุปนั้นมาปฏิบัติรวมกัน โดยยึดผลประโยชน
สูงสุดของกลุมและสมาชิกเปนหลัก 

 
2.2.2 ผลิตภัณฑของกลุม ปจจัยดานลบท่ีพบคือ คุณภาพของผลิตภัณฑไมสม่ําเสมอ  

การมีรูปแบบผลิตภัณฑท่ีซํ้ากัน และการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑกันมากในทองตลาด การ
แกปญหาของกลุมคือ การสรางมาตรฐานในดานตางๆ ของการผลิตผลิตภัณฑ โดยสงสมาชิกเขา
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อบรมความรูกับหนวยงานรัฐท่ีเปดอบรม และเนนการตรวจสอบผลิตภัณฑกอนนําออกจําหนายวามี
รูปแบบท่ีโดดเดน อันเปนการตัดปญหาในเร่ืองรูปแบบซํ้ากันและการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ 

 
2.2.3  การตั้งราคาผลิตภัณฑ  ปจจัยดานลบท่ีพบคือ การขายตัดราคาของผลิตภัณฑ

ดอกไมประดิษฐท่ีมีอยูในทองตลาด สงผลใหผลิตภัณฑของกลุมถูกมองวามีราคาแพงกวาผลิตภัณฑ
ท่ัวไป  การแกปญหาของกลุมคือ การเผยแพรขาวสารใหลูกคาไดทราบถึงเหตุผลท่ีผลิตภัณฑของ
กลุมมีราคาแพงกวาสินคาท่ัวไป โดยผานเครือขายการส่ือสารท่ีทางกลุมมีอยู 

 
2.2.4  ชองทางการจําหนาย  ปจจัยดานลบท่ีพบคือ การมีชองทางการจําหนายท่ีนอย

เกินไป  การแกปญหาของกลุมคือ การเพิ่มประสิทธิภาพชองทางการจําหนายท่ีกลุมมีอยูใหมากข้ึน 
เพื่อทดแทนขอดอยในเร่ืองการมีชองทางการจําหนายท่ีนอยเกินไป 

 
2.2.5  กลยุทธการส่ือสารการตลาด  ปจจัยดานลบท่ีพบคือ กลยุทธการส่ือสารการตลาด

ยังมีการนํามาใชนอย  และการขาดทักษะในการใชกลยุทธการส่ือสารการตลาด  การแกปญหาของ
กลุมคือ สงสมาชิกเขาอบรมสัมมนาในเร่ืองการตลาดท่ีหนวยของรัฐจัดข้ึน เพื่อนําความรูท่ีไดรับมา
พัฒนาการใชกลยุทธการส่ือสารการตลาดของกลุมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
อภิปรายผล 
 
                    1. จากการศึกษากลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐพบวา มีการนําสวนประสมทางการตลาดคือ 3 P อันประกอบดวย ผลิตภัณฑ
และบริการ ราคา  ชองทางการจําหนาย และ 1C คือการส่ือสารการตลาด มาใชในการส่ือสาร
การตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐดังนี้ 
 
                    1.1 ผลิตภัณฑและบริการ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีความภูมิใจกับการผลิต
ผลิตภัณฑท่ีเปรียบเสมือนตราสัญลักษณอันเปนตัวแทนของจังหวัดปทุมธานีคือดอกบัวในรูปแบบ
ตางๆ ประกอบกับตราของกลุมก็เปนตราเดียวกับตราของจังหวัดปทุมธานี ดังนั้นจุดขายของ
ผลิตภัณฑจึงขายความภูมิใจในการเปนผลิตภัณฑตัวแทนของจังหวัดปทุมธานี 
  

DPU



 118

                    จากการวิเคราะหผลิตภัณฑและบริการของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐพบวา ตราบ
ใดท่ีกระแสในการอนุรักษความภูมิใจของคนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกลเคียงท่ีมีตอ
ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐท่ีเปนจุดขายยังคงอยู กลุมก็ยังสามารถดําเนินการไป
ไดโดยไมมีปญหาและอุปสรรคมากนัก แตเม่ือใดก็ตามที่กระแสความภูมิใจในการเปนผลิตภัณฑ
ของจังหวัดปทุมธานีเปล่ียนไป อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกลุมไดไมมากก็นอย 
          
                   ดังนั้นกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจึงควรใชโอกาสท่ีมีอยูในขณะนี้เตรียมความ
พรอมและไมประมาทตอกระแสท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดในอนาคตตอจุดขายผลิตภัณฑของทาง
กลุม และเปนการเตรียมความพรอมขององคกรกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใหสามารถแขงขัน
ไดดวยความหลากหลายทางธุรกิจท่ีเปนจริงในปจจุบัน  
         
                   กลุมลูกคาของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะยึดกลุมแมบานของขาราชการใน
จังหวัดปทุมธานีเปนหลัก แลวขยายกลุมเปาหมายไปสูกลุมประชาชนท่ัวไปท้ังในจังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดใกลเคียง โดยผานการออกรานในงานแสดงสินคาตางๆ เชน งานกาชาด งานแสดงสินคา
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมแมบานเปนกลุมท่ีมีการติดตอและทํากิจกรรมกับทางกลุมมาโดย
ตลอด และใหการสนับสนุนผลิตภัณฑของทางกลุม เนื่องจากเห็นวาเปนการเสริมรายไดใหแก
ประชาชน เปนผลิตภัณฑของชุมชน ตลอดจนมีภาพลักษณในการเปนผลิตภัณฑตัวแทนของจังหวัด
ปทุมธานี 
          
                   จากการวิเคราะหกลุมลูกคาพบวา ลูกคากลุมเปาหมายท่ีเปนแหลงรายไดยังไมมีความ
ชัดเจนมากนัก ยังมีความเกี่ยวเนื่องและแนบแนนกับระบบอุปถัมภของทางราชการ แมจะมีความ
พยายามในการขยายกลุมลูกคาออกไปสูประชาชนท่ัวไปก็ตาม ดังนั้นกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐตองเรงการสรางกลุมลูกคาท่ีชัดเจนของตนเองใหมากข้ึนและอยางถาวร โดยพยายามลด
การพึ่งพาความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ เพ่ือวาทางกลุมจะไดพบความจริงวา ศักยภาพของ
ทางกลุมท่ีมีอยูและนํามาซ่ึงการประสบความสําเร็จของกลุมในปจจุบันเปนศักยภาพที่แทจริง เพ่ือ
การนําพากลุมไปสูความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต ท่ีการแขงขันจะอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง 
ปราศจากความชวยเหลือใดๆจากหนวยงานของรัฐ  
 
                   สําหรับดานคูแขงขันของกลุมนั้น กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐไมประสบปญหาใน
เร่ืองนี้ เนื่องจากกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเช่ือวามีลูกคากลุมเปาหมายท่ีชัดเจน ตลอดจนการ
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ตั้งเปาหมายของกลุมไมไดมีวัตถุประสงคในเชิงการคาเปนหลัก แตมีการตั้งเปาหมายวาตองการให
สมาชิกอยูได และมีกําไรพอจะใชในการบริหารจัดการกลุมไปไดอยางม่ันคง  
 
                   จากการวิเคราะหคูแขงขันของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐพบวา แมวากลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐจะไมมีปญหาในเร่ืองคูแขงขัน อันมาจากสาเหตุวาไดรับการชวยเหลือจาก
หนวยงานของรัฐในฐานะท่ีเปนสินคาของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ทําใหกลุมอาจไมได
ประเมินความเปนจริงในดานคูแขงขันไป โดยความสําเร็จในปจจุบันของทางกลุมอาจเปน
ความสําเร็จท่ีแฝงไวดวยความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐในดานตางๆ เปนจํานวนมาก จึงทําให
ไดเปรียบคูแขงขันท่ีเปนสินคาประเภทเดียวกัน เชน การเปนลูกคา การชวยหาชองทางการจําหนาย  
การเชิญเขารวมงานออกรานโดยไมตองเสียคาใชจาย  
         
                   ดังนั้น กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐตองกลับมามองตัวเองวา ถาปราศจากความ
ชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐในดานตางๆ แลว กลุมสามารถแขงขันกับคูแขงท่ีมีสินคาประเภท
เดียวกันและนําพากลุมมาสูความสําเร็จเชนในปจจุบันไดหรือไม  เม่ือไดคําตอบแลว กลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐควรใชโอกาสท่ีมีอยูในปจจุบันในการเตรียมความพรอมในทุกดานท่ีควรมีในการ
แขงขันทางธุรกิจในโลกเสรี ไมวาคําตอบท่ีไดจากคําถามขางตนจะเปนอยางไรก็ตาม เนื่องจากการ
แขงขันในธุรกิจท่ีแทจริงในปจจุบันมีความหนักหนวงและรุนแรง ผูมีความพรอมและแข็งแกรง
เทานั้นท่ีจะยืนอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน      
 
                    1.2 ราคา กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชกลยุทธการตั้งราคาผลิตภัณฑเปนตัวสราง
ความแตกตางจากผลิตภัณฑท่ีมีอยูในทองตลาด โดยการตั้งราคาท่ีสูงกวา แตสามารถขายไดตาม
เปาหมายท่ีวางไว เนื่องจากมีเครือขายการส่ือสารท่ีเขมแข็ง และสามารถส่ือสารถึงความคุมคาดาน
ราคาท่ีแตกตางจากผลิตภัณฑอ่ืนไปยังลูกคากลุมเปาหมายได 
  
                   จากการวิเคราะหในเร่ืองราคาพบวา ราคาท่ีแตกตางจากผลิตภัณฑอ่ืนไมมีผลตอยอด
การจําหนายผลิตภัณฑ อันเปนท่ีมาวาทําไมการต้ังราคาผลิตภัณฑท่ีสูงในสินคาประเภทเดียวกันจึง
ขายได นอกจากน้ันยังพบอีกวา เครือขายในการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมมีความเขมแข็งในการ
บริหารจัดการดานการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางภาพลักษณในการเปนตัวแทน
ของจังหวัดปทุมธานีไดอยางม่ันคงจนประสบความสําเร็จในปจจุบัน แมวาผลิตภัณฑของกลุมจะมี
ราคาสูงกวาผลิตภัณฑท่ัวไปก็ตาม 
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                    1.3 ชองทางการจําหนาย กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชชองทางการจําหนายใน
หลายชองทาง เชน ท่ีทําการกลุม การออกรานในงานตางๆ เว็บไซตหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  ชอง
ทางการจําหนายเหลานี้เปนชองทางท่ีเปนจุดในการส่ือสารการตลาดดานการประชาสัมพันธกลุมให
เปนท่ีรูจักเปนหลัก และรายไดจากชองทางเหลานี้จะเปนประเด็นรองลงไป แตมีรายรับท่ีคุมคาใน
การดําเนินการของกลุม 
                    
                   จากการวิเคราะหชองทางการจําหนายพบวา กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชชองทาง
การจําหนายเพื่อนําไปสูการส่ือสารการตลาดโดยตรงแบบชาวบานคือปากตอปาก อันเปนการตลาด
แบบสรางมิตร และมีการบริการกอนการขาย ระหวางการขาย และหลังการขายท่ีดี ซ่ึงเปนการตลาด
ท่ีผูกพันกับลูกคาอยางยั่งยืน ม่ันคง และถาวรในการเปนลูกคาท่ีภักดีตอสินคาของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐ อันเปนรากฐานท่ีม่ันคงของการส่ือสารการตลาดแบบชาวบาน(รากหญา) ท่ีทําให
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบผลสําเร็จในปจจุบัน 
           
                    สวนประสมทางการตลาดท่ีทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชในการส่ือสารอัน
ประกอบดวยผลิตภัณฑและบริการ ราคา และชองทางการจําหนายจะเปนการส่ือสารท่ีเรียบงาย  แต
ในทุกชองทางของการสื่อสารจะผสมกลมกลืนไปดวยกลยุทธการตลาดท่ีไดมีการเตรียมการ 
วางแผน และพรอมท่ีจะดําเนินการอยางมีรูปแบบท้ังส้ิน โดยมีวัตถุประสงคในดานความสําเร็จของ
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเปนเปาหมายหลัก 
 
                   ผูวิจัยพบวา ส่ิงท่ีนาเปนหวงสําหรับกลุมอาชีพสตรีดอกไมท่ีพบจากการวิจัยก็คือ 
ความสําเร็จของกลุมในดานตางๆในปจจุบัน มีปจจัยท่ีไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือจาก
หนวยงานของรัฐแฝงอยูเปนจํานวนมาก  
 
                    ดังนั้นกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐตองตระหนักถึงปจจัยเหลานี้ และพยายามพัฒนา
ขีดความสามารถท่ีมีอยูแลวใหยืนไดดวยกลุมของตัวเองเปนหลัก และลดการพ่ึงพาความชวยเหลือ
จากหนวยงานรัฐในดานตางๆ จึงจะไดช่ือวาประสบความสําเร็จดวยกลุมของตัวเองอยางเต็มภาคภูมิ 
อันนําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืน 
 
                    เม่ือนําสวนประสมทางการตลาดท่ีกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชในการดําเนินการ
มาวิเคราะหตามแนวคิดของสุวัฒนา วงษกะพันธ  รังสรรค  เลิศในสัตย  และเสรี วงษมณฑา แลวจะ

DPU



 121

พบวา มีการใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาดเหลานี้ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ หรือกลาวไดวา
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีการนําแนวคิดสวนประสมทางการตลาดในหลายๆ แนวคิดมา
ใชไดอยางผสมกลมกลืนและลงตัว จนทําใหสวนประสมทางการตลาดคือผลิตภัณฑและบริการ 
ราคา และชองทางการจําหนาย เปนจุดแข็งของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในการประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงสามารถอธิบายสรุปผลเปนตารางไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  แสดงสวนประสมทางการตลาดของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 
 

สวนประสมทางการตลาด การส่ือสาร 
1. ผลิตภัณฑ ตราผลิตภัณฑหรือตราสินคา 
 คุณภาพของผลิตภัณฑ 

 การใชผาไหมไทยเปนวัตถุดิบ 

 การเปนผลิตภัณฑท่ีทําดวยมือ 

 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

 การใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

 การใชเคร่ืองปนดินเผาเปนบรรจุภัณฑ 

2. บริการ การเปดศูนยบริการสอนทําดอกไมประดิษฐ 
 การบริการจัดสงดอกไมประดิษฐ 
 การใหบริการซอมแซมดอกไมประดิษฐท่ีชํารุด 
3.   ราคา การตั้งราคาผลิตภัณฑ 
4.  ชองทางการจําหนาย ท่ีทําการกลุม 
 การออกรานในงานตางๆ 
 เว็บไซตหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

                       
                       สําหรับกลยุทธการส่ือสารการตลาด หรือ 1c นั้น กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใช
กลยุทธคอนขางจํากัด และอยูภายใตเง่ือนไขท่ีกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐสามารถทําไดเทานั้น 
จากการวิเคราะหในรายละเอียดพบวา การส่ือสารการตลาดท่ีใชงบประมาณเปนตัวเงิน หรือท่ีเสีย
คาใชจายมากนั้น ทางกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเลือกท่ีจะไมใช  แตจะปรับเปล่ียนวิธีการอ่ืน
เขามาทดแทนในจุดท่ีทางกลุมไมสามารถทําได 
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                    สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ เนื่องมาจากการท่ีกลุมเปนเพียงธุรกิจชุมชนท่ีเกิดจากการรวมกลุม
ของชาวบานในการประกอบธุรกิจเทานั้น ดังนั้นงบประมาณอันเปนตัวเงินท่ีจะนํามาใชในการวาง
แผนการส่ือสารการตลาดจํานวนมากนั้น จึงไมสามารถจัดหาหรือต้ังงบประมาณได และการขาด
บุคลากรในการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ นอกจากน้ันทางกลุมมองวาการใช
งบประมาณเปนจํานวนมาก ไมคุมคากับผลที่จะไดรับ     
 
                    ดังนั้นกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจึงเลือกใชจุดเดนดานสวนประสมทางการตลาด 
อันประกอบดวยผลิตภัณฑและบริการ ราคา และชองทางการจําหนาย เขามาทดแทนจุดดอยท่ีมีอยู
ไดอยางเหมาะสม ลงตัว และมีประสิทธิภาพ ทําใหกลยุทธในการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ
ดอกไมประดิษฐสามารถส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมใหประสบความสําเร็จไดใน
ปจจุบันจนเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป 
                     
                    เม่ือนํากลยุทธการส่ือสารการตลาดท่ีกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใชในการ
ดําเนินงานมาวิเคราะหตามแนวคิดของเสรี วงษมณฑาแลวพบวา กระบวนการในการส่ือสาร
การตลาดของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีวิธีการและการดําเนินงานในข้ันตอนตางๆ ตาม
แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรของเสรี วงษมณฑา   
 
                    ความแตกตางในทางปฏิบัติท่ีพบก็คือ ข้ันตอนการดําเนินงานในการส่ือสารการตลาด
ของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะมีความยืดหยุนและผสมผสานในกระบวนการตางๆ 
คอนขางมาก  บางข้ันตอนอาจมีการเพ่ิม การลด หรือการประสมประสานเอกลักษณท่ีเปนของ
ตัวเองเขาไปในกระบวนการดําเนินงานของกลุม เชน การไมสามารถใชงบประมาณท่ีเปนตัวเงิน
จํานวนมากมาทําประชาสัมพันธผลิตภัณฑตามส่ือตางๆ ก็ทดแทนโดยใชท่ีทําการของกลุมและการ
ออกรานในงานแสดงสินคาเปนศูนยในการสอดแทรกการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของกลุมแบบ
ปากตอปาก จนทําใหการประชาสัมพันธผลิตภัณฑประสบความสําเร็จเปนอยางมาก  
 
                    จากการวิเคราะหในรายละเอียดยังพบอีกวา กระบวนการตางๆ ท่ีกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐเพิ่มข้ึนนั้น ลวนเปนกระบวนการท่ีอยูใกลตัวและทางกลุมสามารถวางแผน ควบคุม 
และนํามาปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได สวนข้ันตอนท่ีลดนั้นพบวาเปนข้ันตอนท่ีอยูไกลตัว และทาง
กลุมไมสามารถวางแผน ควบคุม และนํามาปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได  เชน การตั้งงบประมาณท่ีเปน
ตัวเงินจํานวนมาก เพื่อใชในการประชาสัมพันธทางส่ือตางๆ 
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                     สวนการประสมประสานพบวา ในกระบวนการท่ีลดหรือเพิ่มของข้ันตอนการ
ดําเนินการตางๆ นั้น กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐสามารถเช่ือมโยงข้ันตอนท่ีเพิ่มข้ึนหรือขาด
หายไปในกระบวนการตามแนวคิดเดิม จนสามารถส่ือสารการตลาดออกไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เชน การประชาสัมพันธแบบปากตอปาก สามารถนํามาใชแทนการประชาสัมพันธทางส่ืออยาง
ไดผล 
          
                    ดังนั้นจึงสามารถอธิบายส่ิงท่ีพบจากการศึกษาวิจัยขางตนไดวา กลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐสามารถส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรตามแนวคิดของเสรี วงษมณฑา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แมวาแนวคิดในบางข้ันตอนทางกลุมไมสามารถปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได แตก็
สามารถประสมประสานแนวคิดอ่ืนเขามาในกระบวนการไดอยางเหมาะสมและลงตัว จนทําให
กระบวนการในการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐสามารถส่ือสารออกไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จนนํามาซ่ึงการประสบความสําเร็จในปจจุบัน 
  
                    การประสมประสานแนวคิดในการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรของผูอ่ืนใหเขากับ
ขีดความสามารถและขอจํากัดท่ีทางกลุมมี และดําเนินการส่ือสารการตลาดออกไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น ยอมเปนเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการประสม
ประสานการส่ือสารการตลาดของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐไดเปนอยางดี ซ่ึงสามารถอธิบาย
สรุปผลเปนตารางไดดังนี้          
 
ตารางท่ี 3 การส่ือสารการตลาดของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 
 

การส่ือสารการตลาด เคร่ืองมือท่ีใชในการส่ือสาร 
1. การโฆษณา เว็บไวตหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
2. การประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว นามบัตร โบรชัวร สมาชิกกลุม 
3. การขายโดยพนักงานขาย พนักงานขาย   
4. การขายตรงโดยบุคคล สมาชิกของกลุม  
5. การตลาดโดยตรง สมาชิกของกลุม 
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  2. จากการศึกษาเครือขายการสื่อสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐพบวาเปนเครือขายการส่ือสารแบบมีศูนยกลาง อันประกอบไปดวยเครือขายการ
ส่ือสารภายในกลุมและเครือขายการส่ือสารภายนอกกลุมเช่ือมโยงกันอยู            
                    จากการวิเคราะหโครงสรางเครือขายการสื่อสารภายในกลุมพบวา การเช่ือมโยง
เครือขายการส่ือสารภายในกลุมจะมาจากการบริหารงานและการดําเนินการของกลุม โดยมีประธาน
กลุมเปนศูนยกลางเครือขายในการส่ือสารไปยังคณะกรรมการบริหารกลุมในตําแหนงตางๆ อัน
ประกอบไปดวยรองประธานกลุม ฝายการตลาด ผูชวยฝายการตลาด ฝายการเงิน-บัญชี เลขานุการ 
ผูชวยเลขานุการ และท่ีปรึกษา โดยใชการส่ือสารตรงระหวางบุคคลไปยังบุคคลและการส่ือสาร
ระหวางบุคคลไปยังบุคคลผานทางโทรศัพทมือถือและโทรศัพทบาน 
 
                       นอกจากนั้นจากการวิเคราะหโครงสรางเครือขายการส่ือสารภายนอกกลุมพบวา  การ
เช่ือมโยงเครือขายการส่ือสารภายนอกกลุมจะมาจากการดําเนินการของกลุมไปยังเครือขายภายนอก 
อันประกอบไปดวยเครือขายหนวยงานของรัฐ เครือขายสมาชิก เครือขายลูกคา  โดยใชการส่ือสาร
ตรงระหวางบุคคลไปยังบุคคล และการส่ือสารระหวางบุคคลไปยังบุคคลผานทางโทรศัพทมือถือ
และโทรศัพทบาน 
                        
                    เม่ือวิเคราะหรายละเอียดความเขมแข็งเครือขายการส่ือสารของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐพบวา จะมาจากการสรางเครือขายการส่ือสารภายในกลุมออกไปสูเครือขายการสื่อสาร
ภายนอกกลุม โดยมีประธานกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเปนศูนยกลางของเครือขายในการ
ส่ือสารเช่ือมโยงเครือขาย 
 
                     ดังนั้น เม่ือศูนยกลางของเครือขายการส่ือสารมาจากภายใน จึงทําใหสามารถวาง
แผนการดําเนินการ การควบคุม ตลอดจนการประสานงานเครือขายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีทางกลุมวางไว อันสงผลใหเครือขายการสื่อสารผลิตภัณฑ
ดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเปนเครือขายแบบมีศูนยกลางท่ีมีความเขมแข็ง 
 
                    อยางไรก็ตาม เม่ือวิเคราะหจากความเปล่ียนแปลงและการพัฒนาของกลุมในดานตางๆ 
ไดแก การมีแผนงานสงสมาชิกเขาอบรมสัมมนาความรูกับหนวยงานของรัฐท่ีเปดการอบรมแลว
พบวา แนวโนมเครือขายการส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐจะไปในทิศทางไมมีศูนยกลางมาก
ข้ึน 
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                    เนื่องจากสมาชิกรุนใหมๆ ของกลุมเร่ิมเปนคนรุนใหมท่ีมีความรู มีการศึกษา และมีการ
แสดงออกในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นมากข้ึน อันสงผลใหเครือขายการสื่อสารของกลุมยอย
ตางๆ ท้ังเครือขายการส่ือสารภายในกลุมและเครือขายการส่ือสารภายนอกกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐมีการแสดงออก มีความคิดเห็น และแลกเปล่ียนทัศนคติระหวางกันมากข้ึน จนสามารถ
เช่ือมโยงเครือขายการส่ือสารกันไดอยางกวางขวางและรอบทิศมากข้ึน และทําใหเครือขายการ
ส่ือสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีความม่ันคงและแข็งแกรง
ในปจจุบัน และเปนไปตามแนวคิดของฮาโรลด  เจ. เลวิตต  ซ่ึงไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองเครือขายการ
ส่ือสารแบบตางๆไว   
 
                     3. จากการศึกษาปจจัยท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุม
อาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จพบวา ประกอบไปดวยปจจัยภายนอกคือ หนวยงาน
รัฐ กลุมลูกคา และปจจัยภายในอันประกอบไปดวยสมาชิกของกลุม ผลิตภัณฑของกลุม การตั้งราคา
ผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนาย และกลยุทธการส่ือสารการตลาด  
                    จากการวิเคราะหปจจัยภายนอกคือหนวยงานของรัฐพบวา หนวยงานของรัฐโดยเฉพาะ
สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ท่ีเขามาสนับสนุน ใหการชวยเหลือ 
และรวมประสานงานในการจําหนายผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐและการหาตลาดให จนกลุมอาชีพ
สตรีดอกไมประดิษฐสามารถพึ่งพาตนเองไดและพัฒนาเติบโตมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ี แตยังมีเหตุผลอ่ืนท่ีหนวยงานของรัฐเขามาสนับสนุนกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐอยางสมํ่าเสมอและเปนเวลายาวนานคือ การที่กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมีการพัฒนา
ในดานตางๆ อยางรวดเร็วและมีแบบแผนในการทํางานอยางเปนระบบ 
                    นอกจากนั้น การพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้งของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐมักจะมี
โครงการตางๆ เชน การเปดศูนยบริการสอนทําดอกไมประดิษฐ ควบคูเพื่อการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆ 
ใหกาวไปสูการเปนชุมชนท่ีเขมแข็งพรอมกับทางกลุมดวย อันเปนจุดเดนท่ีถูกจับตามองและสราง
ความผูกพันใหแกหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอคลองหลวง และ
จังหวัดปทุมธานี ท่ีไมเคยลืมนึกถึงทางกลุมทุกคร้ังท่ีมีการจัดงาน จนในปจจุบันกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐกลายเปนสัญลักษณตราสินคาคูกับจังหวัดปทุมธานีไปแลวในสายตาของคนท่ัวไป  
 
                     เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีในอดีตมีดอกบัวเปนจํานวนมาก จึงไดรับพระราชทานนาม
จากลนเกลาฯ รัชกาลท่ี 5 คราวเสด็จประพาสวา จังหวัดปทุมธานี และมีตราดอกบัวเปนสัญลักษณ

DPU



 126

ของจังหวัด ซ่ึงตรงกับตราของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ดังนั้นผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ
ของกลุมจึงเปรียบเสมือนตัวแทนหรือสัญลักษณของจังหวัดไปโดยปริยาย 
 
                    สวนกลุมลูกคาท้ังโดยผานทางสํานักงานพัฒนาชุมชน ท่ีทําการกลุม และในงานออก
รานท่ัวไป ตางใหการสนับสนุนผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐดวยดีเสมอมา จนกลายเปนลูกคาประจํา
ของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ในปจจุบัน 
 
                     สําหรับกลุมลูกคาในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง การซ้ือผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐไมใชการซ้ือสินคาธรรมดาท่ัวไป แตดวยจุดเดนการ
สรางตราสินคาท่ีทํามาอยางตอเนื่องและยาวนาน ทําใหลูกคามีความรูสึกวา การซ้ือดอกไมประดิษฐ
เปนการซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนสัญลักษณของจังหวัดปทุมธานี  เปนการซ้ือความภูมิใจในสินคาท่ีผลิต
ดวยมือของคนไทย  เปนการซ้ือเพื่ออนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินของไทย และเปนการซ้ือ
เพื่อสนับสนุนสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของชุมชนใหคงอยู 
 
                    สําหรับปจจัยภายในอันประกอบไปดวยสมาชิกของกลุม ผลิตภัณฑของกลุม การต้ัง
ราคาผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย และกลยุทธการส่ือสารการตลาด จากการวิเคราะหพบวา                     
ผลิตภัณฑของกลุมท่ีไดรับการสรางสรรคอยางหลากหลาย ควบคูกับบริการที่สรางความประทับใจ 
การตั้งราคาท่ีแพงกวาผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐท่ัวไป แตสามารถขายได ชองทางการจําหนายที่
เปดกวางและหลากหลาย และการสอดประสานกันของกลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ
ดอกไมประดิษฐท่ีไดรับการวางแผนการดําเนินการมาเปนอยางดีจากศูนยกลางของกลุมอาชีพสตรี
ดอกไมประดิษฐ และดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค ท่ีทางกลุม
วางเปาหมายไว เปนปจจัยผลักดันใหกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จในปจจุบัน 
         
                    เม่ือวิเคราะหลงไปในรายละเอียดแลวยังพบอีกวา ท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายในท่ี
เขามาผลักดันใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐประสบความสําเร็จ เปนเครือขายโครงสรางท่ีใชเวลาในการสรางและประสานไวอยาง
ยาวนาน ตอเนื่อง และม่ันคงภายในกลุมตางๆ นับจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน 
 
                    ไมวาเวลา บุคคล หรือเหตุการณจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร เครือขายโครงสรางท่ีทาง
กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐไดสรางไว  ก็ยังสามารถเช่ือมตอเครือขายตางๆ ไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ และสรางความแข็งแกรงข้ึนตามกาลเวลาท่ีผาน เชน ไมวาบุคลากรของสํานักงาน
พัฒนาชุมชน จะมีการเปล่ียนแปลงหรือโยกยายไป แตสํานักงานก็ยังคงอยู และจะมีบุคลากรชุดใหม
เขามาเช่ือมโยงตอเนื่องเครือขายกับกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐตอไป          
 
                    จึงเห็นไดวา การที่กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐ จนก าวไปสูการ เปนผลิตภัณฑระดับประ เทศนั้น  ปจจั ยภายในคือ ผูนํ าก ลุ ม 
กรรมการบริหารกลุม และสมาชิกของกลุมมีความสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนา เนื่องจากการ
พัฒนากลุมเปนการพัฒนาท่ีเกิดจากภายในศูนยกลางของกลุมออกไปสูภายนอกกลุม ซ่ึงมีการสราง
และเช่ือมโยงเครือขายภายนอกรองรับไวแลวท้ังส้ิน  
 
                    ดังนั้นการท่ีกลุมจะมีทิศทางการพัฒนาไปอยางไร แคไหน ยอมตองข้ึนกับปจจัยภายใน
คือผูนํากลุม กรรมการบริหารกลุม และสมาชิกของกลุมเปนสําคัญ วาคนรุนตอๆ มาจะมีความรู 
ความสามารถ และการเปนผูนํามากนอยเพียงใด ท่ีจะนํากลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐผานมรสุม
การแขงขันทางธุรกิจท่ีนับวันจะมีความรุนแรงของการแขงขันมากข้ึน ในการใชสารพัดวิธีเพ่ือการ
กาวไปสูความสําเร็จ  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐแมเปนเพียงธุรกิจชุมชนก็ตาม แตเม่ือกาวเขา
สูธุรกิจอยางเต็มตัวแลว ก็จําเปนตองเขาสูการแขงขันตามกลไกของตลาดอยางเต็มรูปแบบ ดวย
มันสมองของผูนํากลุม คณะกรรมการบริหารกลุม และสมาชิกของกลุม   
 
                    การเปนผูนําท่ีสามารถจะนํากลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเขาสูการแขงขันเพื่อไปสู
การเปนธุรกิจชุมชนระดับประเทศอยางเต็มตัว โดยไมมีปจจัยภายนอกคือหนวยงานรัฐเขามา
ชวยเหลือและสนับสนุนดังเชนปจจุบัน ก็มีความทาทายตอผูนํากลุม คณะกรรมการบริหารกลุม และ
สมาชิกของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐเปนอยางยิ่ง ในการพิสูจนตัวเองวากลุมมีความแข็งแกรง
อยางแทจริง ท่ีสามารถจะยืนอยูไดดวยตัวเองในมรสุมของการแขงขันทางธุรกิจ  เพื่อกาวไปสูความ
เปนสินคาระดับประเทศ 
 
                    จากการวิเคราะหในรายละเอียดพบวา กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐใหความสําคัญ
กับการสรางบุคลากรในระดับผูนําเปนอยางมาก และมีกระบวนการเพื่อเรงการพัฒนาคนในระดับนี้
อยางจริงจัง  ตอเนื่อง  แตก็คงตองใชเวลายาวนานพอสมควรในการพัฒนาบุคลากรในระดับนี้  
เนื่องจากคนรุนใหมๆของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในปจจุบันใหความสําคัญกับธุรกิจชุมชน
ในลักษณะดังเชนกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐคอนขางนอย ดังนั้นบุคลากรดานน้ีของกลุมอาชีพ
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สตรีดอกไมประดิษฐสวนใหญจึงเปนคนรุนเกาท่ีคอนขางมีอายุ    
 
                    กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐระดับแกนนําตางตระหนักวา ความสําเร็จในปจจุบัน
ของการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐนั้น 
นอกจากความเขมแข็งภายในกลุมแลว ยังตองพึ่งพาปจจัยจากภายนอก เชน จากหนวยงานของรัฐ
และลูกคาอยูไมนอยในการกาวไปสูความสําเร็จ ซ่ึงถือเปนความสําเร็จในระดับหนึ่งเทานั้นของ
ธุรกิจชุมชนขนาดเล็กท่ีตองพัฒนาตอไปอีกมากในการกาวไปสูความสําเร็จอยางแทจริง อยางม่ันคง 
และอยางถาวรยั่งยืนในอนาคต 
 
                    จึงสรุปผลไดวา ในการกาวไปสูความสําเร็จของการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐในปจจุบัน ลวนเกิดข้ึนจากปจจัยท้ังภายนอกและ
ภายในเปนตัวผลักดัน ซ่ึงสามารถอธิบายสรุปผลเปนตารางไดดังนี้ 
  
ตารางท่ี 4  ปจจัยท่ีทําใหกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประสบความสําเร็จ 
 

ประเภทปจจัย ตัวปจจัย กิจกรรมท่ีสนับสนุน 
1. ปจจัยภายนอก หนวยงานของรัฐ  
 - สํานักงานพัฒนาชุมชน การจัดต้ังกลุม จัดหาผูฝกสอน จัดหาวัตถุดิบ 
 - กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จัดหาสถานท่ีจัดจําหนาย 
 - กระทรวงพาณิชย พัฒนาความรู เ ร่ืองการตลาดและการอบรม 

สัมมนา 
 - กระทรวงวิทยาศาสตรฯ การคิดคนนําวัตถุดิบในชุมชนมาใช 
 - สภาสตรีแหงชาติ ประสานงานในการจัดจําหนาย 
 ลูกคา( ผูซ้ือผลิตภัณฑ ) การซ้ือสินคาของทางกลุม 
2. ปจจัยภายใน ผูนํากลุม วางแผนและบริหารงานกลุม 
 - กรรมการบริหารกลุม ควบคุม ดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนงาน 
 - สมาชิกกลุม ดําเนินการตามแผนงานของกลุม 
 - ผลิตภัณฑของกลุม เปนสินคาและเคร่ือมือในการส่ือสารการตลาด 
 - ชองทางการจําหนาย เปนชองทางการขายสินคาและส่ือสารการตลาด 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
     
                    จากการวิจัยเร่ือง “กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ กรณีศึกษา

โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ผูวิจัยมีความเห็นวา ใน
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของทางราชการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ยังมีหัวขอท่ี
นาสนใจอีกมากในการศึกษาวิจัย เพื่อใหตัวโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สามารถตอบสนอง
ตอความตองการของชุมชนโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มประสิทธิผลในการดําเนินการ 
                    หัวขอตางๆ ท่ีผูวิจัยมีความเห็นวานาจะมีการศึกษาวิจัย เพื่อนําผลท่ีไดมาปรับปรุงและ
พัฒนาตัวโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ประกอบไปดวย 
                    1.  ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตใหไดคุณภาพมาตรฐาน และการ
เพิ่มมูลคาสินคาของโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
 
                    2. ศึกษาวิจัยเร่ืองการสรางตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล และมาตรฐานสินคาในการกาว
ไปสูระดับชาติของผลิตภัณฑในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  
               
                    3. ศึกษาวิจัยเร่ืองการสรางเครือขายผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการกาวไปสูความรวมือกัน
ของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑในอนาคต 
 
                    4. ศึกษาวิจัยเร่ืองการสรางระบบมาตรฐานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรของ
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
 
                    5.  ศึกษาวิจัยเร่ืองการสรางหลักสูตรโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แบบครบ
วงจร เพื่อบรรจุไวในการเรียนการสอนภาคบังคับของการศึกษา 
 
                    ผูวิจัยมีความเห็นวา การศึกษาวิจัยในมุมมองหรือแนวทางท่ีแตกตางออกไปนั้นเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการรวมกันพัฒนาโครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อใหโครงการมีความ
สมบูรณในองครวมและเปนประโยชนตอชุมชนไดอยางแทจริง อยางม่ันคง และอยางถาวร  เพื่อ
นําพาชุมชนในชนบทที่ยังยากจนอยูเปนจํานวนมาก ใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตดีข้ึนกวาใน
ปจจุบัน สมดังคํากลาวอยางหนักแนน จริงจัง และมีปณิธาน ของผูนํารัฐบาล ท่ีวา “ คนยากคนจนจะ

หมดจากประเทศไทยภายในเวลา 6 ป”   
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ภาคผนวก ก. 
ขอมูลภาพรวมของกลุมอาชพีสตรีดอกไมประดิษฐ 

 
 
                   การจัดตั้งกลุมและระเบียบของกลุม 
          
                   กลุมอาชีพสตรีอาชีพดอกไมประดิษฐตั้งอยูท่ี 33 / 106-7 หมู 16 หมูบานไวทเฮาส ซอย 
7 ต.คลองหน่ึง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี  ชุมชนหมูบานไวทเฮาสเปนไปในลักษณะของบาน
จัดสรร เม่ือประมาณป พ.ศ. 2522 ไดมีการกอสรางบานจัดสรรขายใหกับประชาชนในระดับกลาง 
โดยเร่ิมตนมีประชาชนเขามาอาศัยเปนหมูบานจัดสรรแหงแรกของจังหวัดปทุมธานี 
     
                   ปจจุบันมีบานเรือนประมาณ 1,200 หลังคาเรือน  มีประชาชนอาศัยอยูประมาณ 8,000 
คน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง รองลงมาเปนการรับราชการ 
 
                   ประเภทของชุมชนท่ีเปนท่ีตั้งของกลุมภายในหมูบานนั้นเปนชุมชนลักษณะชุมชนรวม 
โดยเปนชุมชนปริมณฑลเขตเมืองหลวง ลักษณะการรวมของชุมชนเปนลักษณะอิสระในการอยู
อาศัย  เพราะมีการรวมประชาชนหลากหลายอาชีพ  ตลอดจนความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 
ความสัมพันธในชุมชนจึงไมเปนเอกภาพเทาท่ีควร  
 
                   ดังนั้นการรวมตัวจึงเปนการรวมตัวเพื่อการเฉพาะกิจมากกวาการรวมตัวชนิดยั่งยืนหรือ
ถาวร จึงยากแกการบริหารหรือจัดการใหเปนรูปธรรม ทําใหประเพณีภายในชุมชนไมเดนชัดและ
ไมมีประเพณีเปนของชุมชนเองโดยตรง สงผลใหการดําเนินงานของกลุมในชวงแรกไมเปนท่ีสนใจ
ในภาพรวมมากนัก เพราะประชาชนสวนมากมีทางเลือกอ่ืนมากกวาการรวมกลุมเพื่อพัฒนารูปแบบ
หัตถกรรมการประดิษฐ 
 
                   การระดมทุนของกลุมเร่ิมตนไมมีการระดมทุนท่ีเปนรูปธรรม เนื่องจากยังไมเปนท่ี
ยอมรับของประชาชนในชุมชน จึงยังไมมีการระดมทุนเปนสวนรวม คงมีเพียงช่ือกลุมเปนหลัก 
สินคาท่ีออกจําหนายเปนการบริหารจัดการโดยใชทุนของตนเองเปนหลัก โดยแบงเปนประเภท
สินคาดังนี้ 
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           1. กลุมดอกบัว ใชทุนสวนตัวของคุณพรรณี เปรมจิตต โดยมีทุนเร่ิมตน 20,000 บาท 
           2. กลุมดอกกุหลาบ ใชทุนสวนตัวของคุณสําเนียง แยมกสิกร โดยมีทุนเร่ิมตน 5,000 
บาท 

                   3. กลุมตนไมดอกและใบ ใชทุนสวนตัวของคุณวรรณา เทียนทอง โดยมีทุนเร่ิมตน 
5,000 บาท 
                   4. กลุมดอกไมดินหอม  ใชทุนสวนตัวของคุณจรรยา จุลเพชร โดยมีทุนเร่ิมตน 3,000 
บาท 
                   5. กลุมดอกลิลล่ี  ใชทุนสวนตัวของคุณพรรณี  เปรมจิตต โดยใชทุนเร่ิมตน 3,000 บาท 
                   6. กลุมดอกยิปโซ  ใชทุนสวนตัวของคุณพรรณี  เปรมจิตต และคุณสําเนียง  แยมกสิกร 
โดยมีทุนเร่ิมตน 1,000 บาท  

 
                   จนถึงป 2539-2540 การรวมกลุมจึงเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยแตละกลุมยอยไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการระดมทุนเปนรูปแบบท่ีชัดเจน เพ่ือจะไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยรูปแบบ
ของเงินกองทุนนั้นเร่ิมระดมเงินเพื่อการจัดหา จัดซ้ือวัสดุ ซ่ึงจะมีอํานาจในการตอรองมากข้ึน ทํา
ใหไดสินคาราคาถูกลงกวาปกติท่ีแยกกันซ้ือ เพราะการชวยเหลือในอดีตในดานการเงินนั้น ยังไมได
รองขอจากทางหนวยงานราชการหรือจากองคกรเอกชนใดๆ ตลอดจนแหลงสินเช่ืออ่ืนๆ ก็ยังไมมี
การใหการสนับสนุน จึงตองใชทุนของตัวเองเปนหลักในการจัดซ้ือท้ังส้ิน 

 
                   นอกจากนั้นทางกลุมไดมีการรางระเบียบขอบังคับของทางกลุมข้ึนมา เพื่อใชเปน
ระเบียบถือปฏิบัติภายในกลุมสตรีอาชีพดอกไมประดิษฐ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
                    กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ ตามระเบียบนี้ เรียกวา “กลุมอาชีพสตรีดอกไม

ประดิษฐ” อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  

 
           วัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุม 

                    -  เพื่อชวยเหลือสมาชิกกลุมใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 
                    -  เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
                    -  เพื่อชวยเหลือประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
                    -  เพื่อเปนการเรียนรูการทํางานในรูปของกลุม 
                    -  เพื่อความสามัคคี 
                    -  เพื่อเปนตัวอยางแกหมูบานอ่ืน 
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            สถานท่ีจัดต้ังกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐตั้งอยูท่ีบานเลขท่ี 33 / 106-7  หมูท่ี 16 ต. 
คลองหน่ึง  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี  
                     
                    ขอท่ี 1 วาดวยสมาชิกภาพของสมาชิกกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 

1. สมาชิกกลุมอาชีพ มีอยู 2 ประเภทคือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ 
2. คุณสมบัติของผูท่ีจะเปนสมาชิกของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐคือ เปนบุคคล

ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  มีอายุไมต่ํากวา 15 ป  เปนสมาชิกกลุม
อาชีพท่ีกลุมยอมรับและลงมติเปนเอกฉันท  และไมจํากัดความรู 

3. การขาดจากการเปนสมาชิกกลุม โดยการตาย ลาออก และสมาชิกกลุมมีมติใหออก 
4. สมาชิกกลุมจะตองลงเวลาปฏิบัติงานทุกคร้ังท่ีมาปฏิบัติงาน 

 
                    ขอท่ี 2 วาดวยการบริหารกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 

1.  คณะกรรมการบริหารกลุมประกอบดวย 
- นางพรรณี  เปรมจิตต  ประธาน 
- นางขนิษฐา  ทับทิม  รองประธาน 
- นางนงคราญ  วิไลเลิศ   ฝายการตลาด 
- นางจรรยา  จุลเพชร  ผูชวยฝายการตลาด 
- นางสําเนียง  แยมกสิกร  ฝายการเงิน / บัญชี 
- นางวรรณา  เทียนทอง   เลขานุการ 
- นางสมหมาย  สวางวงศชัย  ผูชวยเลขานุการ 

 
2. กรรมการบริหารกลุมไดมาโดย 
- วิธีการจัดต้ังและมีอายุการบริหารงานคราวละ 2 ป 

 
3. การหมดจากสภาพการเปนกรรมการ 
 -   ตาย 
 -   ลาออก 

         -   สมาชิกกลุมมีมติใหออก 
 

                    4.  การประชุมกลุม 
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              -   การประชุมของคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 
              -   การประชุมใหญระหวางสมาชิกกลุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 

        
                     ขอท่ี 3 การเงินของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 

             1.  กลุมมีรายไดจาก 
             -    คาสมัครของสมาชิกใหม 
             -    จากการบริจาค 
             -     จากกําไรการขายผลิตภัณฑในรูปกลุม 
             - จากการหักเงินรายไดของสมาชิกเขาเปนกองกลางของกลุม 
             - สมาชิกท่ีทํางานท่ีสํานักงานกลุมจะตองหักเงินเขาเปนกองกลาง 10% (เพื่อเปนคา

ไฟฟา   3%  คาซอมอุปกรณ 3 %  และเก็บไวเปนคาใชจายของกลุม 4 % ) 
 

              2.  การเก็บรักษาเงินและการใชเงินของทางกลุม ใหฝายการเงินดําเนินการ 
              -    ฝายการเงินเปนคนทําบัญชีรายรับ – รายจาย 

              -    ฝายการเงินจัดทําสถิติการจําหนายไวดวย 
              - ฝายการเงินรายงานผลการจําหนายผลิตภัณฑใหกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

ทราบเปน    ประจําทุกเดือน 
              -   ฝายการเงินนําคาสมัครของสมาชิกใหมมาเปนคาใชจายของทางกลุมได 
              - จะมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินอยางนอย 3 คน(เปนกรรมการเก็บรักษาเงิน / ถอน

เงินจากธนาคาร)อันประกอบดวย นางพรรณี  เปรมจิตต  นางสําเนียง  แยมกสิกร  นางขนิษฐา  
ทับทิม  โดยใชเง่ือนไข 2 ใน 3 ลงลายมือในการถอนเงิน 

  
                     3. คณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะเก็บเงินไวไดไมเกิน 1,000 บาท  ถาเกินกวานี้ใหฝาก
ธนาคาร (ธนาคารท่ีเปนของรัฐท่ีอยูในเขตอําเภอคลองหลวง) 
 
                     4.   การใชเงินของกลุมจะใชเงินไดในกรณีตอไปนี้ 

           - กิจกรรมของทางกลุม 
           -  สวัสดิการของทางกลุม 
           -  เปนการกุศลในงานของทางกลุม 
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          5.  ประธานเปนผูส่ังจายเงินได  แตตองเปนไปตามมติของท่ีประชุม โดยจะจายเงินได
ไมเกินคร้ังละ 2 ,000 บาท 
 
                     ขอท่ี 4 วาดวยเร่ืองอ่ืน ๆ 

1. การแกไขระเบียบของทางกลุมตองเปนไปตามมติท่ีประชุม โดยมีสมาชิกยอมรับ
เกินคร่ึงหนึ่ง 

2. หลักเกณฑใดๆ ท่ีไมมีในระเบียบกลุมใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมและสมาชิก
ตั้งแตคร่ึงหนึ่งข้ึนไปยอมรับ 

3. ท่ีปรึกษากลุมไดแก เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชน อ. คลองหลวง และนาย
ประจักษ  เปรมจิตต 
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ภาคผนวก ข. 
ตัวอยางคําถามท่ีใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 

ผูนํากลุมและคณะกรรมการบริหารกลุม 
 

ช่ือ…………………………..……นามสกุล…………………………….….……..อาย…ุ………… 

ท่ีอยู…………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 

เบอรโทร.ท่ีทํางาน…………………………….…….บาน……………………..………………..…. 
 

1. ประวัติความเปนมาของกลุม 
2. วัตถุประสงคในการจัดต้ังกลุม 
3. โครงสรางเครือขายของกลุมมีการจัดแบงอยางไร 
4. บทบาทและหนาท่ีอยางไรในการดําเนนิการกลุม 
5. การติดตอส่ือสารใชวิธีการใด และใชส่ืออะไร 
6. การวางแผนและกระจายงานไปยังสมาชิกอยางไร 
7. การวางแผนและดําเนินการในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาวอยางไร 
8. กลยุทธเนนจุดเดนผลิตภณัฑของกลุมอยางไรในดาน 
       - สินคา  เชน ตราสินคา  รูปแบบหีบหอ  ตวัสินคา  เคร่ืองหมายการคา  วัตถุดิบ  คุณภาพ  การ
รับประกัน  ความหลากหลายของสินคา  เปนตน 
       - ราคา  เชน  มุงรายไดและกําไร  มุงยอดขาย  มุงการแขงขัน  มุงสังคม  เปนตน 
สถานท่ี(ชองทางจําหนาย)  เชนออกบูทงานแสดงสินคา  เปดสาขา  ขายโดยพนักงาน  เปนตน 

- การสงเสริมการขาย  เชนการโฆษณา  การขายตรง  โบรชัวร  การเผยแพรขาวสาร เปนตน 
9. เม่ือนําการส่ือสารการตลาดมาใชในกลุมแลว  ทําใหเห็นขอแตกตางอะไรบาง เม่ือเปรียบเทียบใน
อดีตกับปจจุบันในดานลูกคา(ผูบริโภค)และการขาย 
10. ปจจัยใดท่ีทําใหส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดษิฐของกลุมประสบความสําเร็จ 

-จากตัวสมาชิกของกลุม   
-จากตัวผลิตภณัฑของกลุม  
-จากชองทางการจําหนาย   
-จากตัวผูซ้ือผลิตภัณฑ  
-จากหนวยงานรัฐ  หรือจากปจจัยอ่ืนๆ  
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ตัวอยางคําถามท่ีใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
บุคคลในหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับกลุม 

 

ช่ือ…………………………..……นามสกุล…………………………….….……..อาย…ุ………… 
ท่ีอยู……………………………………………………………………………………..................… 
………………………………………………………………………………………………………. 

เบอรโทร.ท่ีทํางาน…………………………….…….บาน……………………..………………..…. 
 

1. เขามาสนับสนุนทางกลุมต้ังแตเม่ือใด 
2. มีนโยบายและแผนการดําเนนิงานของรัฐบาลเก่ียวกับกลุมอยางไร 
3. มีการติดตอส่ือสารกับทางกลุมอยางไร 
4. พอใจกับผลการดําเนินงานของกลุมในปจจุบันหรือไม 
5. ตั้งเปาหมายไวอยางไรในการประเมินวาทางกลุมประสบความสําเร็จ 
6. ในสวนนโยบายเก่ียวกับกลยุทธการส่ือสารการตลาดของกลุมมีแผนงานและการดําเนินการ

อยางไร  เนนกลยุทธใดเปนพเิศษหรือไม 
7. มีการสงวิทยากรมาอบรมสมาชิกกลุมเกีย่วกับกลยุทธการส่ือสารการตลาดหรือไม 
8. มีการแนะนําหรือวางโครงสรางเครือขายการส่ือสารดานการตลาดของกลุมไวหรือไม อยางไร 
9. มีการเขารวมวางแผนและดําเนินงานกับกลุมหรือไม  อยางไร 
10. ปจจัยใดท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมประสบความสําเร็จ 

-จากหนวยงานของรัฐ 
-จากตัวสมาชิกกลุม 
-จากตัวผลิตภณัฑของกลุม 
-จากชองทางการจําหนาย 
-จากตัวผูซ้ือผลิตภัณฑ 
-จากปจจัยอ่ืนๆ 

11. การใชกลยุทธการส่ือสารการตลาดของกลุมมีอะไรบาง  
-การโฆษณามีหรือไม และทําอยางไร 
-การสงเสริมการขายมีหรือไมและทําอยางไร 
-การขายโดยบุคคลมีหรือไม และทําอยางไร 
-การประชาสัมพันธมีหรือไมและทําอยางไร 
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ตัวอยางคําถามท่ีใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
ลูกคาของกลุมสตรีอาชีพดอกไมประดิษฐ 

 

ช่ือ………………………………...……นามสกุล………………………….……..อายุ…………… 
ท่ีอยู…………………………………………………………………………………….................... 
………………………………………………………………………………………………………. 
เบอรโทร.ท่ีทํางาน……………………………………...บาน………………………………..…….. 
 

1. รูจักผลิตภัณฑสินคาของทางกลุมไดอยางไร 
2. ซ้ือสินคาของทางกลุมมานานแคไหนและซ้ือจากท่ีใด 
3. สินคาของทางกลุมมีคุณสมบัติขอใดท่ีทําใหซ้ือ 
4. สินคาของทางกลุมท่ีซ้ือนําไปใชประโยชนอยางไร 
5. ติดตอซ้ือสินคาหรือส่ือสารกับทางกลุมอยางไร 
6. การบริการลูกคาของทางกลุมเปนอยางไร 
7. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาของทางกลุมรับทราบจากท่ีไหนและอยางไร 
8. เคยเขารวมดูงานการผลิตสินคาของทางกลุมหรือไม ถาเคยมีความคิดเห็นตอการทํางานอยางไร 
9. ความคิดเหน็เกี่ยวกับจดุเดนของผลิตภัณฑของทางกลุมในดาน 

-สินคา เชน ตราสินคา รูปแบบหีบหอ ตวัสินคา เคร่ืองหมายการคา วัตถุดิบ คุณภาพ ความ
หลากหลายของสินคา 
-ราคา เชนราคาเหมาะสมหรือไม 
-ชองทางการจาํหนาย เชน การออกบูทงานแสดงสินคา เปดสาขา ขายโดยพนกังานขาย 
-การสงเสริมการขาย เชน การโฆษณา การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ การตลาด
โดยตรงของทางกลุมมีหรือไม และทานรับทราบส่ิงเหลานี้อยางไร 

10. ปจจัยใดทําใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมประสบความสําเร็จ 
-จากความชวยเหลือของหนวยงานรัฐ 
-จากตัวสมาชิกของกลุม 
-จากตัวผลิตภณัฑของทางกลุม 
-จากชองทางการจําหนาย 
-จากตัวผูซ้ือผลิตภัณฑ 
-จากปจจัยอ่ืนๆ 
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ตัวอยางคําถามท่ีใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
สมาชิกกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 

 

ช่ือ……………………………..……นามสกุล…………………………….……อาย…ุ……………

ท่ีอยู………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 

เบอรโทร.ท่ีทํางาน……………………………….……บาน……………………………………..…. 
 

1. มีสวนหรือรวมในการกอต้ังกลุมต้ังแตเร่ิมแรกหรือไม 
2. มีสวนรวมในการวางแนวทางการดําเนินงานของกลุมหรือไม 
3. วัตถุประสงคในการจัดต้ังกลุมอยางไร 
4. การส่ือสารเพ่ือจัดการภายในกลุมของกลุมผูนําเปนอยางไร 
5. การส่ือสารการทํางานของสมาชิกในกลุมเปนอยางไร 
6. นโยบายและความชวยเหลือของทางรัฐบาลแกกลุมเปนอยางไร 
7. ลูกคาเปาหมายของกลุมเปนอยางไร  
8. มีการติดตอส่ือสารกับทางกลุมและสมาชิกอยางไร และทางใด 
9. มีสวนรวมในการวางแผนดานการตลาดหรือใหขอคิดเหน็ทางกลุมหรือไม อยางไร 
10. มองจุดเดนผลิตภัณฑของทางกลุมอยางไร ในดาน 

-สินคา เชน ตราสินคา รูปแบบหีบหอ เคร่ืองหมายการคา วัตถุดิบ คุณภาพ ความหลากหลาย 
-ราคา เชน ราคาการจําหนายเปนอยางไร 
-ชองทางการจาํหนาย เชน ออกงานแสดงสินคา เปดสาขา ขายโดยพนักงานขาย 
-การสงเสริมการขาย เชน การโฆษณา การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ การตลาด
โดยตรง  

11. ปจจัยอะไรทีทํ่าใหการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมประสบความสําเร็จ 
-จากหนวยราชการ 
-จากตัวสมาชิกของกลุม 
-จากตัวผลิตภณัฑของกลุม 
-จากชองทางการจําหนาย 
-จากตัวผูซ้ือผลิตภัณฑ 
-ปจจยัอ่ืนๆ 
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ประวัติผูเขียน 
 

                     นายทรงชัย  บุญสงรุงเรือง  เกิดวันท่ี 2 กันยายน 2504  ท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปน
บุตรชายคนท่ี 5 ของนายเซีย - นางจํานงค  บุญสงรุงเรือง 
 
ประวัติการศึกษา 
สําเร็จการศึกษา  -  ระดับประถมศึกษาปท่ี 7 จากโรงเรียนมนตรีวิทยา 

- ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 สอบเทียบ ม. ศ. 3 จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
- ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
- ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาศึกษาศาสตรบัณฑิต  เอกภาษาไทย 
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - มินิเอ็มบีเอ  สาขาการบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  
ประวัติการทํางาน 
1 ธันวาคม 2523 - 1 มกราคม 2524  -  พนักงานบริษัท ไทยอินดัสเตรียลแกส จํากัด 
3 กรกฎาคม 2524 - 31 ธันวาคม 2524  - ผูชวยแผนกตรวจสอบ บริษัท ดาว เคมีคอล จํากัด   
7 กรกฎาคม 2525 - 31 ธันวาคม 2540  -  หัวหนากองบรรณาธิกรณและหัวหนาฝายศิลป 
                                              หนังสือพิมพประชาชาติ ธุรกิจ  ในเครือบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)  
1 มกราคม 2541 - ปจจุบัน  - ประกอบธุรกิจสวนตัว   
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