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บทคดัย่อ 
การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาช่องทางการตลาดและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครือข่าย 2) 

ออกแบบระบบช่องทางการตลาดจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครือข่าย และ 3) จดัท าแผนการพฒันาช่องทางการจดั
จ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสับปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ การวิจยัน้ีเป็นแบบ
ผสานวิธีใช้การเก็บขอ้มูลจากการมีส่วนร่วม การสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ านวน 15 คน การศึกษาความสนใจใน
ช่องทางการตลาดและการจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
เชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ช่องทางการตลาดและการจ าหน่ายท่ีสร้างความสนใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด คือ การจดัแสดงและ
จ าหน่ายสินคา้ในสถานท่ีต่างๆ และการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  2) การออกแบบระบบช่องทางการตลาด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนออกแบบในรูปแบบของเว็บไซต์เพ่ือใช้ส าหรับการเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอข้อมูล
รายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลของกลุ่ม ตลอดจนสามารถส่ังสินคา้ไดภ้ายในเวบ็ไซต์เพ่ือขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 3) แผนการ
พฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายมีประเด็นส าคญั คือ การพฒันาเวบ็ไซต์กลางของกลุ่มส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการใช้ระบบหน้าร้าน
ออนไลน์ การพฒันาผูรั้บผดิชอบในการบริหารจดัการขอ้มูลในระบบและการเพ่ิมฐานขอ้มูลลูกคา้ 
 

ค าส าคัญ : ช่องทางการตลาด  ผลิตภณัฑชุ์มชน บา้นรวมไทย 
 

Abstract  
The purposes of this research were as follows : 1) to study marketing channels and distribution pineapple products of 

Baanruamthai 2) to design a marketing channel system, selling products to the community, and 3) to develop planning of marketing channels 
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for distribution community products of Baanruamthai . This research was a mixed method and data collection from cooperative, observing 
and in-depth interview of 15 key informants.  A study of interest in marketing channels and distribution of community products were carried 
out from 400 samples with questionnaires. Data were analyzed by using computer program with descriptive statistics, inferential statistics 
and content analysis. 

The results of the study were as follow: 1) Most of marketing channels for distribution community products that generate d interest 
from exhibiont and distribution in several places and social media. 2) The design of distribution channel was developed in the website 
platform for distribution, present the product detail, including ordering community products of Baanruamthai, and 3) The key issues of the 
development plan were website development of Baanruamthai, training the online store management system for members and custom er 
database management (CDM). 

 

Keywords : Marketing Channel, Community Products,  Baanruamthai 
 
 

บทน า   
การสร้างรายไดโ้ดยการน าทรัพยากรในพ้ืนท่ีมาสร้างมูลค่าเกิดเป็นสินคา้เพ่ือจ าหน่าย มีความส าคญัและเป็นนโยบาย

ระดบัชาติพิจารณาไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) เป็นแผนแรกท่ีถูกใชใ้หเ้ป็นกลไกเช่ือมโยงสู่
การขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศไทยตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า เนน้สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัปัจจยัพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจใหส้นบัสนุนการเพ่ิมศกัยภาพของฐาน
การผลิตและฐานรายไดเ้ดิม และยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าดว้ยการใชเ้ทคโนโลยวีจิยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมการผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผูป้ระกอบการให้มีทกัษะการท าธุรกิจท่ีทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี โดยมุ่งเนน้กระบวนการพฒันาเครือข่ายชุมชนภายใตร้ากฐานของความรู้สมยัใหม่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และวฒันธรรม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือสร้างสินคา้ให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยืนของสังคมไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างสมดุลการพฒันาในทุกมิติโดยการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ ท่ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เขม้แข็ง เพื่อลดการพึ่งพาปัจจยั
ภายนอก โดยการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์และผูป้ระกอบการในภาคเกษตรให้ใชภู้มิ ปัญญา  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรม 
และความคิดสร้างสรรค ์ เพ่ือยกระดบัสู่การผลิตและการใหบ้ริการบนฐานความรู้ และท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนใหมี้การ
เช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจาก
ภายนอกและระดบัประเทศ  ตลอดจนเช่ือมโยงสู่การน าผลการวจิยัไปสู่การลงทุนเชิงพาณิชยใ์หม้ากยิง่ข้ึน [1] 

การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้โดยอาศยัหลกัการใชป้ระโยชน์ตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและสะทอ้นอตัลกัษณ์ชุมชน
ดว้ยกระบวนการท่ีผนวกความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งเกิดจากองคค์วามรู้ และนวตักรรมน าเขา้สู่ขั้นตอนการพฒันาน าเอานยัส าคญัของ
การพฒันาอยา่งสร้างสรรคม์าด าเนินการขบัเคล่ือนการพฒันาวงกวา้งใหค้รอบคลุมภาคเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม
อย่างเช่ือมโยงกนับนพ้ืนฐานของวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผนวกเขา้กบัการใชอ้งค์ความรู้ และนวตักรรมทั้งน้ี การพฒันา
จะตอ้งมุ่งสู่ความสร้างสรรคแ์ละเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นกระแสการพฒันาของโลกปัจจุบนั [2] ซ่ึงเป็นฐานคิดส าคญัในการ
พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์พ่ือส่งเสริมศกัยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และสร้างภาพลกัษณ์ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีให้
ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจดา้นความคิดสร้างสรรคท่ี์สามารถน าภูมิปัญญาทั้งในส่วนบุคคลและชุมชนมาต่อยอดความคิด
สร้างสรรค ์สร้างเอกลกัษณ์ทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้และบริการ ให้สามารถเพ่ิมรายไดแ้ก่ประชาชนของประเทศ
และสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการคา้ให้กบัประเทศได ้ ซ่ึงแต่ละทอ้งถ่ินมีศกัยภาพ มีองค์ความรู้ มีทรัพยากร และ
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ไดรั้บการสนับสนุนดา้นต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถรวมกลุ่มกนัสร้างโอกาสในการท างานในลกัษณะกลุ่มอาชีพ  
กลุ่มวิสาหกิจเพ่ือน าทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ินมาสร้างมูลค่าเป็นสินคา้จ าหน่าย เกิดการประกอบการตามแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
เช่นเดียวกบัเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสับปะรดในชุมชน เพ่ือสร้างเป็นรูปแบบการสร้างเครือข่ายเพ่ือ
ความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสับปะรด หมู่บ้านรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ท่ีน าทรัพยากรผนวกกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสร้างสรรคจ์นเกิดผลิตภณัฑท่ี์เป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินท่ีมีความโดดเด่นนั้นคือ สบัปะรด  

การส่งเสริมเพ่ิมมูลค่าสินคา้ชุมชนและการส่งเสริมการตลาดสินคา้ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนไปจึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงัจะเห็นไดว้า่กระแสการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์เขา้มามีบทบาทมาก
ข้ึนในตลาดการค้าขายปัจจุบัน ประกอบกับการแข่งขันทางการค้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วท าให้การ
โฆษณาการประชาสมัพนัธ์สินคา้มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะช่องทางทางเครือข่าย ทั้งน้ีผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้
คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม สินคา้นั้นคงใชป้ระโยชน์ไดใ้นกลุ่มผูบ้ริโภคไดจ้ านวนจ ากดั การจดัจ าหน่าย เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมและ
สถาบนัการตลาดท่ีสร้างอรรถประโยชน์ทางดา้นเวลา สถานท่ีและความเป็นเจา้ของ เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีท าใหก้ารเพ่ิมทางการตลาดเปล่ียนจากเดิมอยา่งมากมาย  
ส่ือดิจิทลัและส่ือออนไลน์ เขา้มามีบทบาทการจ าหน่ายสินคา้  จากขอ้มูลปี 2018 ทัว่โลกมีผูใ้ชง้าน Social Media เป็นประจ า มาก
ถึง 3.196 พนัลา้นคน  แพลตฟอร์ม Social Media ยอดนิยมทัว่โลก ยงัคงเป็น “Facebook” ตามมาดว้ย “YouTube” ส่วนอนัดบั 3 คือ 
“Whatsapp” ต่อด้วย “Facebook Messenger” และ “WeChat” ส าหรับประเทศไทยมีผูใ้ช้งาน Social Media มากถึง 51 ล้านคน  
ใชเ้วลาในการเล่น Social Media โดยเฉล่ีย 3 ชัว่โมง 10 นาทีต่อวนั แอปพลิเคชนัท่ีมีการใชง้านสูงสุดในไทย อนัดบั 1 LINE อนัดบั 2 
Facebook อนัดบั 3 Facebook Messenger คนไทยอาย ุ15 ปีข้ึนไป มีพฤติกรรมการชอ้ปป้ิงออนไลน์  โดยพบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ต่อการซ้ือสินคา้ 71% คน้หาขอ้มูลสินคา้-บริการก่อนตดัสินใจซ้ือ 70% เขา้ไปดูร้านคา้ออนไลน์ 62% ตดัสินใจซ้ือสินคา้-บริการ
บนออนไลน์ 52% ปัจจุบนัมีคนไทย 11.92 ลา้นคน ซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคบน E-Commerce โดยคิดเป็นมูลค่าการยอดขายบน
ออนไลน์ 2.962 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ และยอดการใชจ่้ายต่อคนต่อปี อยูท่ี่ 248 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณกวา่ 8,600 บาท ในปี 
คศ. 2018 “ส่ือโฆษณา” เพื่อสร้าง Brand/Product Awareness ใหไ้ดผ้ล พบวา่ส่ือ 5 อนัดบัแรกท่ี “ทรงพลงั” ในการสร้างการรับรู้ใน
แบรนด์และสินคา้-บริการ คือ อนัดบั 1 ส่ือโทรทศัน์ อนัดบั 2 ส่ือออนไลน์ อนัดบั 3 ส่ือส่ิงพิมพ ์อนัดบั 4 ส่ือในสโตร์ อนัดบั 5 
โปสเตอร์[3] แต่ผูป้ระกอบการชุมชนส่วนใหญ่ผลิตตามรูปแบบท่ีเคยท ากนัมา โดยไม่ไดค้  านึงตลาดใหม่ท่ีสามารถพฒันาใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้ริโภคและสร้างความจงรักภกัดีต่อสินคา้มากข้ึน ซ่ึงผลิตภณัฑชุ์มชนของบา้นรวมไทยมีความโดดเด่นมีเอกลกัษณ์
ของทรัพยากรพ้ืนถ่ิน แต่ผูบ้ริโภคยงัรู้จกัสินคา้ชุมชนของหมู่บา้นรวมไทยในวงจ ากดั  
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเห็นควรศึกษาและพฒันาการขยายช่องทางการตลาดผ่านระบบเครือข่ายเพ่ือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
จากสับปะรดท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ โดยน าทุนทางวฒันธรรมและทุนทรัพยากรพ้ืนถ่ินท่ีมีคุณค่าของชุมชนนั้นคือ สับปะรด
ของหมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร รับรู้ของผูบ้ริโภคและมี
คุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัการยอมรับของผูบ้ริโภค ยกระดบัผลิตภณัฑชุ์มชนบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้างโอกาสทาง
การตลาดอนัจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน และสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยจ์ากฐานทรัพยากรท้องถ่ินท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาช่องทางการตลาดและจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนจากสปัปะรดผา่นระบบเครือข่าย 

2. เพ่ือออกแบบระบบช่องทางการตลาดจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนจากสปัปะรดผา่นระบบเครือข่าย 
3. เพ่ือจดัท าแผนการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรด หมู่บา้นรวมไทย 

อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑชุ์มชน  
การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเป็นแนวคิดท่ีเน้นการแสดงตวัตนของชุมชนเพื่อสร้าง  ผลิตภณัฑ์ในแต่ละพ้ืนท่ีโดยสร้าง

ความโดเด่นและสะทอ้นตวัตนของชุมชนนั้นๆ ผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่องถ่ิน มีอตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นชุมชนมี
ความส าคญัต่อระบบสังคม กล่าวคือประการแรกท าให้เรารู้สึกวา่เป็นตวัเราหรือพวกเราท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน โดยไม่จ าเป็นตอ้งมี
เพียงหน่ึงแต่อาจมีหลายลกัษณะท่ีประกอบข้ึนมา อตัลกัษณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัคนหรือส่ิงของแต่
เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนและเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงบ่งบอกถึงลกัษณะเฉพาะ ลกัษณะพิเศษท่ีจะบ่งบอกตวัตนของส่ิงนั้นหรือบุคคลนั้น 
อตัลกัษณ์จึงเป็นคุณสมบติัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคล เป็นความจริงเก่ียวกบัส่ิงท่ีบุคคลหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นอยู ่[4] ผลิตภณัฑ์
ชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัจึงมีความเฉพาะท่ีท าใหโ้ดดเด่นข้ึนมาและมีความแตกต่างจากส่ิงอ่ืน แนวคิดน้ีจึงสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการสนบัสนุนและส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินสร้างสรรคอ์ตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์(Product) โดยมีกิจกรรมการคิดคน้และพฒันา
ผลิตภณัฑท์างการตลาด การผลิต การบริหารจดัการ และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีางดา้นการผลิตใหมี้คุณภาพเป็นท่ียอมรับและ
ตอ้งการของตลาดสากล โดยท่ีทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งพ่ึงตนเอง (Self-reliance) เป็นหลกั ดงันั้นผูเ้ก่ียวขอ้งในขบวนการน้ีจ าเป็นตอ้ง
อุทิศพลงักาย (Energy) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความปรารถนา (Desire) ท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีหาพบในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
เพ่ือท่ีจะเกิดการสร้างงานสร้างรายได ้และน าไปสู่เป้าหมายของการกินดีอยูดี่ คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน แสวงหารากฐานท่ี
ส าคญัของประเทศ นอกจากน้ีเป็นการสืบสานวฒันธรรมท่ีดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไปการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเป็น
แนวทางหน่ึงในการยกระดบัรายได้ ชีวิตความเป็นอยู ่และคุณภาพชีวิตของชาวบา้นหรือเกษตรกรในชนบทท่ีเป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศ แต่เป็นกลุ่มคนท่ียากจนท่ีสุดของประเทศ หากกลุ่มชาวบา้นหรือกลุ่มเกษตรกรเหล่าน้ีมีรายไดสู้งข้ึนจะส่งผลกระทบ
ดา้นบวกต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยในการประกอบธุรกิจชุมชนควรมุ่งเนน้สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ส่งเสริม
ใหเ้กิดเศรษฐกิจชุมชนแบบพ่ึงตนเอง ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน และวตัถุดิบในชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน โดยอาจพฒันา
ต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ให้แก่งาน ผลงาน สินคา้ บริการ ด้วยการใช้ความคิดบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ 
สร้างสรรคง์าน และการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม ทรัพยากรท่ีมีอยูก่ารสั่งสมภูมิปัญญาของ
สงัคม เทคโนโลยแีละนวตักรรมโดยเรียก ธุรกิจรูปแบบดงัท่ีกล่าวมาน้ีวา่ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy: CE)   

2. การพฒันาช่องทางการตลาด 
การพฒันาและขยายช่องทางการตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์จะช่วยการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือ

การส่ือสารเพ่ือสร้างความพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจให้เกิดความตอ้งการหรือเพ่ือ
เตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ [5] เป็นการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย 
(Personal selling) ท าการขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลาย
ประการ องค์การอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสม
ประสานกนั (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนัโดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงัน้ี 1.การโฆษณา (Advertising) 2. การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
(Personal selling) 3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้ นท่ีกระตุ ้นให้เกิดการซ้ือหรือขาย
ผลิตภณัฑห์รือบริการ[6]  เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย [5] 
ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer promotion)  
(2) การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การ
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ส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force Promotion) 4. การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations)  
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing) ปัจจุบนัการพฒันาหรือการขยายช่องทางการตลาดนิยม
ท าในรูปแบบของการตลาดดิจิทลัครอบคลุมแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายทั้งส่ือ ช่องทาง เคร่ืองมือ บริการและโปรแกรมประยุกต์ 
รูปแบบของการตลาดออนไลน์แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ ๆ ดงัน้ี 1.การตลาดผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตหรือการโฆษณาออนไลน์  
2. การตลาดผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile marketing) 3. การใชก้ารตลาดผา่นโทรทศัน์ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ได ้(Interactive television)  

3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการกระท าของบุคคลบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการหาใหม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และ

บริการ ส่วนพฤติกรรมผูซ้ื้อนั้น  หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนสินคา้ และบริการดว้ยเงิน 
และรวมถึงการตดัสินใจ การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น เวลา 
บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่สินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who) ผูบ้ริโภคซ้ือ
อะไร (What) ท าไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ืออย่างไร (How) ซ้ือเม่ือไร (When) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด (How often) 
รวมทั้ งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ 
(Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด า  
ท่ีผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถคาดได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ แมจ้ะมีการตอบสนองผู ้
ซ้ือ (Buyer’ response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ(Buyer’s purchase decision) โดยการตดัสินใจผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนหรือไม่สามารถทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้จึงจ าเป็นตอ้งพยายามคน้หากระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพล
มาจากลกัษณะของผูซ้ื้อและลกัษณะการตดัสินใจของผูซ้ื้อ [7] โดยมีกระบวนการเร่ิมตั้งแต่ 1.การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 
(Problem/Need recognition) 2. การแสวงหาข้อมูล  (Information search) 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)  
4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) และ 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและท าการตลาดใหต้รงใจผูบ้ริโภคท่ีสุด 

4. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
การเปิดรับข่าวสารเป็นพ้ืนฐานหน่ึงในการวดัระดบัความสนใจ โดยเน้ือหาข่าวสารต่างๆท่ีผูรั้บสารไดรั้บนั้น สามารถใช้

เป็นเคร่ืองมือช้ีวดัพฤติกรรมของผูรั้บสารได ้เช่น ปริมาณการรับข่าวสารต่อวนัหรือต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีมี
ส่วนร่วมในการแสดงออกถึงการช่ืนชอบเน้ือหา  บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ยิ่งมีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเข้าใจใน
สภาพแวดลอ้มและเป็นคนท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์กวา่บุคคลท่ีเปิดรับขา่วสารนอ้ย อยา่งไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอยา่งท่ี
ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนท่ีคิดวา่มีประโยชน์ต่อตน ดงันั้น ข่าวสารท่ีหลัง่ไหลผ่านเขา้มาไปยงับุคคลจาก
ช่องทางต่าง ๆ นั้นมกัจะถูกคดัเลือกตลอดเวลา ข่าวสารท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรั้บสาร จะเป็น
ข่าวสารท่ีก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการส่ือสาร [8] โดยกระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง
ข่าวสาร ในการรับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 4 ขั้นตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 1) การเลือกเปิดรับเป็นขั้นแรกในการ
เลือกช่องทางการส่ือสาร บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสาร จากแหล่งสารท่ีมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่นการเลือกซ้ือ
หนังสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง เลือกเปิดวิทยุ กระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและความตอ้งการของตน อีกทั้ง
ทกัษะและความช านาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกนั บางคนถนดัท่ีจะฟังมากกวา่อ่าน ก็จะชอบฟังวิทย ุดูโทรทศัน์
มากกว่าอ่านหนังสือเป็นตน้ 2) การเลือกให้ความสนใจ ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง 
โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ละหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความ รู้ความ 
เขา้ใจหรือ ทศันคติเดิมท่ีมีอยู่แลว้ เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคลอ้ง
ทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive dissonance)  3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย เม่ือบุคคลเปิดรับขอ้มูลข่าวสารแลว้ ก็ใช่วา่จะรับรู้
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ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของ ผูส่้งสารเสมอไปเพราะคนเรามกัเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ 
ทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ 
ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าว นอกจากจะท าให้ข่าวสารบางส่วนถูกตดัท้ิง
ไปยงัมีการบิดเบือนข่าวสารใหมี้ทิศทางเป็นท่ีน่าพอใจของแต่ละบุคคลดว้ย 4) การเลือกจดจ าบุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ี
ตรงกับความสนใจ ความตอ้งการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจ  
ไม่เห็นดว้ย หรือเร่ืองท่ีขดัแยง้คา้นกบัความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือกจดจ าไวน้ั้น มกัมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม หรือความเช่ือของแต่ละคนท่ีมีอยูเ่ดิมใหมี้ความมัน่คงชดัเจนยิ่งข้ึน และเปล่ียนแปลง
ยากข้ึน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหน่ึงอาจน าไปใชเ้ม่ือเกิดความรู้สึกขดัแยง้และมีส่ิงท่ีท าใหไ้ม่สบายใจ 

5. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision making) ไม่ไดห้มายความว่าจะเป็นการตดัสินใจเพียงอย่างเดียว ยงัใชก้าร

ตัดสินใจควบคู่ไปกับการด าเนินงาน (Implementation) ด้วย เช่น ในการจัดองค์กร การก าหนดกิจกรรมการพัฒนา และ 
การตดัสินใจยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในเร่ืองผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพฒันาดว้ย 
ซ่ึงเพียส์และสไตเฟล (Pearse & Stiefel ) [9] ไดอ้ธิบายถึงประเภทของการมีส่วนร่วมวา่มี 4 ขั้นตอน คือ 1. การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในขั้นปฏิบติัการ 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4 .การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การพฒันา
แบบมีส่วนร่วมแบ่งตามระดบัความเขม้ขน้ของการมีส่วนร่วมได ้ [10] ดงัน้ี 1) การแจง้ขอ้มูลเพื่อทราบ 2) การปรึกษาหารือ 3) การเป็น
หุ้นส่วน และ4) การบริหารจดัการตนเอง ส าหรับเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบหลากหลาย เช่น 
การจดัเวทีชุมชนหรือเรียกเป็นทางการวา่การประชุม การสัมภาษณ์ การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการใหส้มาชิก ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้
มามีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานพฒันาร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ความรู้ความช านาญร่วมกบั
การใชว้ทิยากรท่ีเหมาะสม และสนบัสนุน ติดตามผลการปฏิบติังานของกลุ่ม ชุมชนและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานร่วมกนั 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง       

1.1 การวจิยัเชิงคุณภาพ  
 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจากตวัแทนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพฒันาและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู ้น าชุมชน สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด อ าเภอกุยบุรี  จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ รวมทั้งส้ิน 15 คน      
 1.2 การวจิยัเชิงปริมาณ 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน  
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้ากผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน ท่ีมีขนาดใหญ่
และไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ตามการค านวณจากสูตรขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมนั 
ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน  จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ ก าหนด
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมนัร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
คณะผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)  
 2. ตวัแปรการวจิยั 
 ตวัแปรตน้ คือ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพครอบครัว  ภูมิล าเนา 
 ตวัแปรตาม คือ ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน 
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3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคือ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใชส้นทนาถาม- ตอบกบัผูใ้หข้อ้มูลส าคญั

จากตวัแทนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ขอ้ค าถามแบบก่ึงโครงสร้างเพ่ือให้ทราบถึงศกัยภาพดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของ
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 ส าหรับการศึกษาช่องทางการตลาดและจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนจากสับปะรดผ่านระบบเครือข่ายจากประชาชนทัว่ไป
เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนถามกลุ่มตวัอย่างเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน คิดค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.890โดยสร้างเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ถามเก่ียวกบัช่องทางการจ าหน่ายท่ีท าให้ผูบ้ริโภคสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ชุมชนในลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

4.วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 4.1 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยศึกษาเอกสารการด าเนินงาน การสมัภาษณ์ พดูคุยและจดัสถานการณ์ให้กลุ่ม
บุคคลท่ีถือเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงความคิดเห็น การตอบค าถามคณะผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ พดูคุย ศึกษาเอกสารต่างๆ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากการตอบค าถามโดยกรอบการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะศึกษาขอ้มูล
ท่ีเป็นบริบท จดัสถานการณ์เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ โดยจดักระบวนการใหผู้ใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดัการขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั      
 4.2 ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือให้ไดค้  าตอบตามประเด็นในแต่ละขอ้กบักลุ่มตวัอย่าง 
โดยการเก็บข้อมูลจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วนหลังจากนั้ นน า
แบบสอบถามมาตรวจสอบวา่มีขอ้ผิดพลาดหรือไม่เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีสมบูรณ์ 
 4.3 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 4.1 และ 4.2 มาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาแอฟพลิเคชัน่ช่องทาง
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสับปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ
ประเมินร่วมกนัอีกคร้ังกบัผูน้ าชุมชน ตวัแทนกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือพฒันาเป็นแอฟพลิเคชัน่ช่องทางการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสับปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เพ่ือจ าหน่ายสินคา้และ
ส่ือสารการตลาด และพฒันาแผนการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูผลิตภณัฑจ์ากสับปะรดหมู่บา้น
รวมไทย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชใ้ชก้ระบวนการมีส่วนรวมของกลุ่มบุคคลในเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสิาหกิจ
ชุมชนในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เพ่ือสร้างแผนการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์าก
สับปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สรุปผลการวิจยัเสนอแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพิจารณาใชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย แผนงานพฒันาช่องทางการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนของกลุ่มต่อไป  

5. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
 น าแบบสอบถามทั้งหมดลงรหสัและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) วิเคราะห์แนวทางการพฒันาแอฟพลิเคชัน่ช่องทาง
การตลาด และการจดัท าแผนโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาเร่ือง การขยายช่องทางการตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนบา้นรวมไทย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวจิยัพบวา่  
1. ช่องทางการตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีผูบ้ริโภคสนใจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเป็นชาย คิดเป็น 

ร้อยละ 63 ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 คิดเป็นร้อยละ 36.6 ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 46 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.4 โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
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ตรี คิดเป็นร้อยละ71.4 สถานะภาพทางครอบครัวส่วนใหญ่โสด คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร คิดเป็น 
ร้อยละ 28 ในส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์ คือ  
ส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค เวบ็ไซต์ของกลุ่ม เป็นส่วนใหญ่ คิดรวมเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมาคือ ผ่านทางงานแสดงสินคา้ใน
สถานท่ีต่าง ๆ ผา่นทางร้านขายของฝาก คิดเป็นร้อยละ41  

2. การออกแบบระบบช่องทางการตลาดจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนจากสปัปะรดผา่นระบบเครือข่าย การขยายช่องทางการ
จดัจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสับปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดย
ออกแบบข้ึนมาในรูปแบบของเว็บไซต์เพ่ือใช้ส าหรับการเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอขอ้มูลรายละเอียด
ผลิตภณัฑ ์และ ขอ้มูลของกลุ่ม ตลอดจนสามารถสัง่สินคา้ไดภ้ายในเวบ็ไซต ์ซ่ึงมีโครงสร้างของเวบ็ไซตป์ระกอบไปดว้ยส่วนหลกั 
ดงัน้ี (รูปท่ี 1) 

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างของเวบ็ไซตว์สิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกยุบุรี  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

โดยส่วนหนา้แรกจะเป็นส่วนพ้ืนท่ีของการประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ส่วนท่ี2  คือส่วนสินคา้และบริการ ประกอบดว้ยส่วน
ของรายละเอียดสินคา้ ตะกร้าสินคา้ และระบบช าระเงิน ส่วนท่ี 3 ร้านคา้/ชุมชน ส่วนท่ี 4 เก่ียวกบัเรา ประกอบไปดว้ย ประวติัความ
เป็นมา เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องกลุ่ม ส่วนท่ี 5 ระบบสมาชิก ประกอบดว้ย ส่วนของการรับสมคัรผูซ้ื้อสินคา้ ส่วนของการ
รับสมคัรผูข้ายสินคา้ และการเขา้สู่ระบบ และส่วนท่ี 6 ติดต่อเรา ประกอบดว้ยรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบั การติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ 
ท่ีอยู ่โทรศพัท ์อีเมล เฟสบุ๊ค แผนท่ี ในรูปแบบ ดงัตวัอยา่ง รูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2  แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซตว์สิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกยุบุรี  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

การจดัสินคา้และบริการ ประกอบดว้ยส่วนของรายละเอียดสินคา้ ตะกร้าสินคา้ และระบบช าระเงิน ดงัตวัอยา่ง รูปท่ี 3 
 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงสินคา้/บริการของเวบ็ไซตว์สิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกยุบุรี  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

ระบบสมาชิก ประกอบดว้ย ส่วนของการรับสมคัรผูซ้ื้อสินคา้ ส่วนของการรับสมคัรผูข้ายสินคา้ และการเขา้สู่ระบบ ดงัตวัอยา่งรูป
ท่ี 4 และรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 4 แสดงช่องทางการสมคัรเป็นสมาชิกของผูซ้ื้อ 
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รูปท่ี 5 แสดงช่องทางการสมคัรเป็นผูผู้ข้าย 

 

ข้อมูลส าหรับติดต่อ ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับการติดต่อส่ือสาร ได้แก่ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊ค แผนท่ี 
ดงัตวัอยา่งรูปท่ี 6  

 
รูปท่ี 6  แสดงช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

 

3. แผนการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสับปะรด หมู่บ้านรวมไทย 
อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบดว้ย  
 1. การวิเคราะห์ศกัยภาพทางดา้นการตลาด พบวา่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑข์องทางกลุ่มเป็นผลิตภณัฑท่ี์เกิดจาก
การแปรรูปผลิตภณัฑ์สับปะรด มีทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเคร่ืองใช ้ผลิตภณัฑ์ดา้นอาหาร ท าให้มีความหลากหลายในการตอบโจทย์
ผูบ้ริโภคและมีกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายตามรูปแบบของผลิตภณัฑ ์2) ดา้นราคา การตั้งราคาผลิตภณัฑต์่าง ๆ   ของทางกลุ่มพบวา่
ราคาสินคา้บางช้ิน มีราคาต ่าเกินไป บางช้ินมีราคาสูงเกินไป และการตั้งราคายงัไม่สะทอ้นตน้ทุนในการด าเนินงาน 3) ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์เดิมทางกลุ่มจะจ าหน่ายท่ีร้านคา้ของทางกลุ่ม มีการออกร้านจ าหน่ายสินคา้กบัทาง
พฒันาชุมชน ทางหน่วยราชการอ่ืน ๆ บ้างตามเทศกาล ไม่มีจ าหน่ายผ่านตวัแทน มีการจ าหน่ายผ่านทางช่องทางไลน์ และเฟส 
ส่วนตวัของสมาชิก ท าให้ไม่เป็นท่ีรู้จกั 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทางกลุ่มมีการส่งเสริมการตลาดค่อนขา้งนอ้ย ขาดการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก มีการจดัท าโปรโมชัน่บางคร้ัง เช่น ส่วนลดทางการคา้ การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมงานของชุมชน เป็นตน้  

2. การส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการตลาดและช่องทางการตลาด พบวา่ มีจุดอ่อนเร่ืองของความรู้ดา้นการตลาด การท า
การตลาดแบบเดิม ช่องทางการจ าหน่ายท่ีจ ากดั และยงัเป็นช่องทางการจ าหน่ายในรูปแบบเดิม คือการวางจ าหน่ายท่ีกลุ่ม หรือออก
งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ร่วมกบัหน่วยราชการ  

3. การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย  พบวา่ควรมีการพฒันาช่องทางจดัจ าหน่ายในหลากหลายรูปแบบเพ่ือใหเ้กิดการ
เขา้ถึงกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการด าเนินการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายดงัน้ี 1) การพฒันาเวบ็ไซตก์ลางของกลุ่ม 
โดยประกอบไปด้วยการท างานต่าง ๆ คือ มีข้อมูลรายละเอียดของกลุ่ม มีระบบหน้าร้านออนไลน์ มีระบบสมาชิกร้านค้า  
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มีระบบสมาชิกผูซ้ื้อสินคา้ มีระบบช าระเงิน มีส่วนของการติดต่อระหวา่งผูซ้ื้อ กบัทางกลุ่มฯ 2) ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ระบบแก่ทางกลุ่มฯ 3) ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการขอ้มูลในระบบ เพ่ือให้ระบบมีความทนัสมยั และบริหารจดัการ
ยอดขายของกลุ่ม 4) เพ่ิมฐานขอ้มูลลูกคา้ใหก้ลุ่ม โดยส่งค าเชิญชวนยงักลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ใหก้บักลุ่มเป้าหมายทราบ 

 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเ ร่ื อง  การขยายช่องทางการตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านรวมไทย อ าเภอกุยบุ รี   
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 21-40 ปี เป็นส่วนใหญ่ มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง ต ่ากวา่ 15,000 บาท ถึง 45,000 บาท ภูมิล าเนาของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยูใ่น กรุงเทพฯ 
และภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีความน่าสนใจ ไดแ้ก่ ผ่านงานแสดงสินคา้ ผ่านทางร้านขายของฝาก ผ่านทาง
ช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นีรนุช โชติพนัธ์ [11] พบว่า ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นการให้บริการผ่านร้านคา้อยูใ่น
ระดบัมาก  ในส่วนช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ สอดคลอ้งกบั จีระนนัต ์เจริญรัตน์ สุพิชญา นิลจินดาและ
มนัสนันท์ น่ิมพิศาล [12]  เร่ือง การศึกษาแนวทางการสร้างช่องทางการตลาดผา้ห่มส่ีเขาลายดอกแกว้ ผ่านโซเชียลมีเดีย : กรณีศึกษา  
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ อ.เต่างอย จ.สกลนคร พบว่ากลุ่มขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นการตลาด การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย  
การใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ส่วนช่องทางการจดัจ าหน่ายบนระบบเครือข่ายสอดคลอ้งกบั นีรนุช โชติพนัธ์  [11]. เร่ือง ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อช่องทางการจดัจ าหน่ายไวน์ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นการใหบ้ริการผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระดบัมาก  
 ในส่วนของการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชน บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
เลือกการพฒันาเวบ็ไซต์ของกลุ่มเพ่ือเป็นการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยออกแบบข้ึนมาในรูปแบบของเวบ็ไซต์เพ่ือใช้
ส าหรับการเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอขอ้มูลรายละเอียดผลิตภณัฑ ์และ ขอ้มูลของกลุ่ม ตลอดจนสามารถสั่ง
สินคา้ไดภ้ายในเวบ็ไซต์ ซ่ึงมีโครงสร้างของเวบ็ไซต์ดงัน้ีคือ 1) ส่วนหน้าแรก จะเป็นส่วนพ้ืนท่ีของการประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ  
2) ส่วนสินคา้และบริการ ประกอบดว้ยส่วนของรายละเอียดสินคา้ ตะกร้าสินคา้ และระบบช าระเงิน 3) ร้านคา้/ชุมชน 4) เก่ียวกบั
ร้าน ประกอบไปดว้ย ประวติัความเป็นมา เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 5) ระบบสมาชิก ประกอบดว้ย ส่วนของการรับ
สมคัรผูซ้ื้อสินคา้ ส่วนของการรับสมคัรผูข้ายสินคา้ และการเขา้สู่ระบบ 6) ติดต่อเรา ประกอบดว้ยรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบั การ
ติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ ท่ีอยู ่โทรศพัท ์อีเมล เฟสบุ๊ค แผนท่ี เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จารุณี  ภทัรวงษธ์นา [13]  ซ่ึงพบวา่ การพฒันา
ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ท่ีมีความสามารถในการน าเสนอสินคา้ ขายสินคา้ผา่นทางออนไลน์ การจดัการดูและระบบ  
 ในส่วนของการจัดท าแผนการพฒันาช่องทางการจัดจ าหน่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านรวมไทย อ าเภอกุยบุรี  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ มีจุดอ่อนในเร่ืองของ ความรู้ดา้นการตลาด การท าการตลาดแบบเดิม ช่องทางการจ าหน่ายท่ีจ ากดั 
และยงัเป็นช่องทางการจ าหน่ายในรูปแบบเดิม คือการวางจ าหน่ายท่ีกลุ่ม หรือออกงานแสดงสินคา้ต่างๆ ร่วมกบัหน่วยราชการ 
และการวิเคราะห์ในส่วนของช่องทางจดัจ าหน่าย พบวา่ควรมีการพฒันาช่องทางจดัจ าหน่ายในหลากหลายรูปแบบเพ่ือใหเ้กิดการ
เขา้ถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการด าเนินการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายดงัน้ี 1) การพฒันาเวบ็ไซตก์ลางของ
กลุ่ม โดยประกอบไปดว้ยการท างานต่าง ๆ คือ มีขอ้มูลรายละเอียดของกลุ่ม มีระบบหนา้ร้านออนไลน์ มีระบบสมาชิกร้านคา้ มี
ระบบสมาชิกผูซ้ื้อสินคา้ มีระบบช าระเงิน มีส่วนของการติดต่อระหวา่งผูซ้ื้อ กบัทางกลุ่มฯ 2) ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ระบบแก่ทางกลุ่มฯ 3) ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการขอ้มูลในระบบ เพื่อให้ระบบมีความทนัสมยั และบริหารจดัการ
ยอดขายของกลุ่ม 4) เพ่ิมฐานขอ้มูลลูกคา้ใหก้ลุ่ม โดยส่งค าเชิญชวนยงักลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย
ทราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิมลพกัตร์ พงษป์ระไพ  [14] เร่ืองการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอเกาะยอโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม พบวา่ ควรมีการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายในรูปแบบของพาณิชยอี์เลก็ทรอนิกส์ 
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ข้อเสนอแนะ 
1.ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้
เวบ็ไซต์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสับปะรดหมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี

พฒันานาข้ึนโดยนกัวจิยั สมาชิกกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียควรน าไปใชป้ระโยชน์โดยเป็นส่ือกลางส าหรับใชเ้ป็นช่องทางในการ
จ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงให้ผูบ้ริโภคและ
ประชาชนทัว่ไปทราบวา่ผลิตภณัฑคุ์ณภาพเหล่าน้ีเป็นของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรดหมู่บา้นรวมไทย เพื่อ
ประโยชน์ในการน าไปจ าหน่ายในนามของกลุ่ม สร้างการท างานร่วมกนั โดยร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ โดยพฒันา
ปรับปรุงทั้งผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจ าหน่ายใหต้รงใจผูบ้ริโภคยิง่ข้ึนต่อไป 

2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผลการวิจยัสามารถน าสู่นโยบายสาธารณะดา้นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมกบั

สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน และประชาชนในหมู่บา้นรวมไทย  ร่วมก าหนดแผนและกิจกรรมเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นอตัลกัษณ์
ของพ้ืนท่ี และใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายในนามกลุ่มโดยเฉพาะการท าธุรกิจทางส่ือออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการขยายการตลาด
ของสินคา้ชุมชน ส่งเสริมการสร้างรายไดใ้หชุ้มชนอยูดี่มีสุขยิง่ข้ึนไป 

3. ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป  
 3.1 ควรมีการพฒันาความรู้ความสามารถดา้นการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ท่ีหลากหลายมากข้ึน  
 3.2 ควรมีการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ ในรูปแบบอ่ืน เพ่ิมมากข้ึน  
 3.3 ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนสมาชิกในกลุ่มใหใ้ชช่้องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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