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บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาช่ องทางการตลาดและการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุ มชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครื อ ข่าย 2)
ออกแบบระบบช่องทางการตลาดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครื อข่าย และ 3) จัดทาแผนการพัฒนาช่ องทางการจัด
จาหน่ ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ การวิจยั นี้ เป็ นแบบ
ผสานวิธีใช้การเก็บข้อมูลจากการมีส่วนร่ วม การสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน 15 คน การศึกษาความสนใจใน
ช่องทางการตลาดและการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้แบบสอบถามกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ช่องทางการตลาดและการจาหน่ายที่สร้างความสนใจให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ การจัดแสดงและ
จาหน่ ายสิ นค้าในสถานที่ต่างๆ และการจาหน่ ายผ่านช่องทางออนไลน์ในรู ปแบบที่หลากหลาย 2) การออกแบบระบบช่องทางการตลาด
จาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ชุ มชนออกแบบในรู ป แบบของเว็บ ไซต์เ พื่อ ใช้ส าหรั บ การเป็ นสื่ อ กลางในการประชาสั ม พัน ธ์ การน าเสนอข้อ มู ล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลของกลุ่ม ตลอดจนสามารถสั่งสิ นค้าได้ภายในเว็บไซต์เพื่อขยายช่องทางการจัดจาหน่ าย และ 3) แผนการ
พัฒนาช่ องทางการจัดจาหน่ ายมีประเด็นสาคัญ คือ การพัฒนาเว็บไซต์กลางของกลุ่มส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจในการใช้ระบบหน้าร้าน
ออนไลน์ การพัฒนาผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการข้อมูลในระบบและการเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้า
คาสาคัญ : ช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านรวมไทย

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 generated 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

บทนา
การสร้างรายได้โดยการนาทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเกิ ดเป็ นสิ นค้าเพื่อจาหน่าย มีความสาคัญและเป็ นนโยบาย
ระดับชาติพิจารณาได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เป็ นแผนแรกที่ถูกใช้ให้เป็ นกลไกเชื่อมโยงสู่
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กบั ปั จจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐาน
การผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวจิ ยั และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผูป้ ระกอบการให้มีทกั ษะการทาธุ รกิจที่ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเครื อข่ายชุมชนภายใต้รากฐานของความรู ้สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม รวมถึงความหลากหลายทางชี วภาพเพื่อสร้ างสิ นค้าให้มีคุณภาพและมูลค่าสู งขึ้น ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ ยงั่ ยืนของสังคมไทยตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อสร้ างสมดุ ลการพัฒนาในทุ กมิ ติโดยการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่ ทิศทางการเติบโตในรู ปแบบใหม่ ที่ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิ จภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาปั จจัย
ภายนอก โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการในภาคการผลิตและบริ การ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผูป้ ระกอบการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ และผูป้ ระกอบการในภาคเกษตรให้ใช้ภูมิ ปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสู่การผลิตและการให้บริ การบนฐานความรู ้ และที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนให้มีการ
เชื่ อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน รวมทั้งสร้างภูมิคุม้ กันต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงจาก
ภายนอกและระดับประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การนาผลการวิจยั ไปสู่การลงทุนเชิงพาณิ ชย์ให้มากยิง่ ขึ้น [1]
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้าโดยอาศัยหลักการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน
ด้วยกระบวนการที่ผนวกความคิดสร้างสรรค์ซ่ ึ งเกิดจากองค์ความรู ้ และนวัตกรรมนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนการพัฒนานาเอานัยสาคัญของ
การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์มาดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาวงกว้างให้ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
อย่างเชื่ อมโยงกันบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกเข้ากับการใช้องค์ความรู ้ และนวัตกรรมทั้งนี้ การพัฒนา
จะต้องมุ่งสู่ความสร้างสรรค์และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่งเป็ นกระแสการพัฒนาของโลกปั จจุบนั [2] ซึ่งเป็ นฐานคิดสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิ จสร้างสรรค์เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพทางเศรษฐกิ จให้แก่ชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนาภูมิปัญญาทั้งในส่ วนบุคคลและชุมชนมาต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ สร้างเอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าและบริ การ ให้สามารถเพิ่มรายได้แก่ประชาชนของประเทศ
และสร้างความแข็งแกร่ งทางเศรษฐกิ จและการค้าให้กบั ประเทศได้ ซึ่ งแต่ละท้องถิ่นมีศกั ยภาพ มีองค์ความรู ้ มีทรัพยากร และ
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ได้รับการสนับสนุ นด้านต่างๆ จากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องสามารถรวมกลุ่มกันสร้างโอกาสในการทางานในลักษณะกลุ่มอาชี พ
กลุ่มวิสาหกิจเพื่อนาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเป็ นสิ นค้าจาหน่าย เกิดการประกอบการตามแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เช่นเดี ยวกับเครื อข่ายวิสาหกิ จชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดในชุมชน เพื่อสร้างเป็ นรู ปแบบการสร้างเครื อข่ายเพื่อ
ความเข้มแข็งของวิสาหกิ จชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บ้านรวมไทย อาเภอกุยบุ รี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ที่นาทรัพยากรผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์จนเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นนั้นคือ สับปะรด
การส่งเสริ มเพิ่มมูลค่าสิ นค้าชุมชนและการส่งเสริ มการตลาดสิ นค้าชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มี
พฤติกรรมการบริ โภคที่เปลี่ยนไปจึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่างยิง่ ดังจะเห็นได้วา่ กระแสการซื้อขายสิ นค้าออนไลน์เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้ น ในตลาดการค้า ขายปั จ จุ บัน ประกอบกับ การแข่ ง ขัน ทางการค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ต่ า งๆ ได้ข ยายตัว อย่า งรวดเร็ ว ท าให้ก าร
โฆษณาการประชาสัมพันธ์สินค้ามีช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะช่องทางทางเครื อข่าย ทั้งนี้ผผู ้ ลิตจะผลิตสิ นค้า
คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม สิ นค้านั้นคงใช้ประโยชน์ได้ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้จานวนจากัด การจัดจาหน่าย เป็ นการศึกษาถึงกิจกรรมและ
สถาบันการตลาดที่ สร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา สถานที่ และความเป็ นเจ้าของ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในตลาดเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทาให้การเพิ่มทางการตลาดเปลี่ยนจากเดิมอย่างมากมาย
สื่ อดิจิทลั และสื่ อออนไลน์ เข้ามามีบทบาทการจาหน่ายสิ นค้า จากข้อมูลปี 2018 ทัว่ โลกมีผใู ้ ช้งาน Social Media เป็ นประจา มาก
ถึง 3.196 พันล้านคน แพลตฟอร์ม Social Media ยอดนิยมทัว่ โลก ยังคงเป็ น “Facebook” ตามมาด้วย “YouTube” ส่วนอันดับ 3 คือ
“Whatsapp” ต่ อ ด้ว ย “Facebook Messenger” และ “WeChat” สาหรั บ ประเทศไทยมี ผูใ้ ช้งาน Social Media มากถึ ง 51 ล้านคน
ใช้เวลาในการเล่น Social Media โดยเฉลี่ย 3 ชัว่ โมง 10 นาทีต่อวัน แอปพลิเคชันที่มีการใช้งานสูงสุดในไทย อันดับ 1 LINE อันดับ 2
Facebook อันดับ 3 Facebook Messenger คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีพฤติกรรมการช้อปปิ้ งออนไลน์ โดยพบว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ต่อการซื้ อสิ นค้า 71% ค้นหาข้อมูลสิ นค้า-บริ การก่อนตัดสิ นใจซื้ อ 70% เข้าไปดูร้านค้าออนไลน์ 62% ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า-บริ การ
บนออนไลน์ 52% ปั จจุบนั มีคนไทย 11.92 ล้านคน ซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคบน E-Commerce โดยคิดเป็ นมูลค่าการยอดขายบน
ออนไลน์ 2.962 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดการใช้จ่ายต่อคนต่อปี อยูท่ ี่ 248 ดอลลาร์สหรัฐ หรื อประมาณกว่า 8,600 บาท ในปี
คศ. 2018 “สื่ อโฆษณา” เพื่อสร้าง Brand/Product Awareness ให้ได้ผล พบว่าสื่ อ 5 อันดับแรกที่ “ทรงพลัง” ในการสร้างการรับรู ้ใน
แบรนด์และสิ นค้า-บริ การ คือ อันดับ 1 สื่ อโทรทัศน์ อันดับ 2 สื่ อออนไลน์ อันดับ 3 สื่ อสิ่ งพิมพ์ อันดับ 4 สื่ อในสโตร์ อันดับ 5
โปสเตอร์[3] แต่ผปู ้ ระกอบการชุมชนส่วนใหญ่ผลิตตามรู ปแบบที่เคยทากันมา โดยไม่ได้คานึงตลาดใหม่ที่สามารถพัฒนาให้เป็ นที่
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคและสร้างความจงรักภักดีต่อสิ นค้ามากขึ้น ซึ่ งผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านรวมไทยมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์
ของทรัพยากรพื้นถิ่น แต่ผบู ้ ริ โภคยังรู ้จกั สิ นค้าชุมชนของหมู่บา้ นรวมไทยในวงจากัด
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นควรศึกษาและพัฒนาการขยายช่องทางการตลาดผ่านระบบเครื อข่ายเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์
จากสับปะรดที่แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ โดยนาทุนทางวัฒนธรรมและทุนทรัพยากรพื้นถิ่นที่มีคุณค่าของชุมชนนั้นคือ สับปะรด
ของหมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร รับรู ้ของผูบ้ ริ โภคและมี
คุณลักษณะสอดคล้องกับการยอมรับของผูบ้ ริ โภค ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสทาง
การตลาดอันจะส่ งผลดี ต่อเศรษฐกิ จชุ มชน และสร้ างโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิ จเชิ งพาณิ ชย์จากฐานทรั พยากรท้องถิ่ นที่ เป็ น
เอกลักษณ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาช่องทางการตลาดและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครื อข่าย
2. เพื่อออกแบบระบบช่องทางการตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครื อข่าย
3. เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย
อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ทบทวนวรรณกรรม
1. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็ นแนวคิดที่ เน้นการแสดงตัวตนของชุมชนเพื่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่ โดยสร้าง
ความโดเด่นและสะท้อนตัวตนของชุมชนนั้นๆ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ เป็ นเอกลักษณ์ท่องถิ่น มีอตั ลักษณ์ที่แสดงความเป็ นชุมชนมี
ความสาคัญต่อระบบสังคม กล่าวคือประการแรกทาให้เรารู ้สึกว่าเป็ นตัวเราหรื อพวกเราที่แตกต่างจากคนอื่น โดยไม่จาเป็ นต้องมี
เพียงหนึ่ งแต่อาจมีหลายลักษณะที่ประกอบขึ้นมา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยูต่ ามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรื อสิ่ งของแต่
เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะ ลักษณะพิเศษที่จะบ่งบอกตัวตนของสิ่ งนั้นหรื อบุคคลนั้น
อัตลักษณ์จึงเป็ นคุณสมบัติที่เป็ นลักษณะเฉพาะของบุคคล เป็ นความจริ งเกี่ยวกับสิ่ งที่บุคคลหรื อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเป็ นอยู่ [4] ผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะตัวจึงมี ความเฉพาะที่ทาให้โดดเด่นขึ้นมาและมีความแตกต่างจากสิ่ งอื่น แนวคิดนี้ จึงสามารถนามาเป็ น
แนวทางในการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ทอ้ งถิ่นสร้างสรรค์อตั ลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมีกิจกรรมการคิดค้นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการตลาด การผลิต การบริ หารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตให้มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับและ
ต้องการของตลาดสากล โดยที่ทอ้ งถิ่นจาเป็ นต้องพึ่งตนเอง (Self-reliance) เป็ นหลัก ดังนั้นผูเ้ กี่ยวข้องในขบวนการนี้ จาเป็ นต้อง
อุทิศพลังกาย (Energy) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความปรารถนา (Desire) ที่ จะใช้ทรัพยากรที่หาพบในท้องถิ่นเป็ นหลัก
เพื่อที่จะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และนาไปสู่ เป้ าหมายของการกินดี อยูด่ ี คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน แสวงหารากฐานที่
สาคัญของประเทศ นอกจากนี้ เป็ นการสื บสานวัฒนธรรมที่ ดีงามของท้องถิ่ นให้คงอยู่ต่อไปการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุมชนเป็ น
แนวทางหนึ่ งในการยกระดับรายได้ ชีวิตความเป็ นอยู่ และคุณภาพชี วิตของชาวบ้านหรื อเกษตรกรในชนบทที่เป็ นคนส่ วนใหญ่
ของประเทศ แต่เป็ นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดของประเทศ หากกลุ่มชาวบ้านหรื อกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มีรายได้สูงขึ้นจะส่งผลกระทบ
ด้านบวกต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยในการประกอบธุรกิจชุมชนควรมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริ ม
ให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัตถุดิบในชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน โดยอาจพัฒนา
ต่อยอดสร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ จ ให้แก่ งาน ผลงาน สิ นค้า บริ การ ด้วยการใช้ความคิ ดบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู ้
สร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ทรัพยากรที่มีอยูก่ ารสั่งสมภูมิปัญญาของ
สังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเรี ยก ธุรกิจรู ปแบบดังที่กล่าวมานี้วา่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy: CE)
2. การพัฒนาช่องทางการตลาด
การพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดเพื่อจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ จะช่วยการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือ
การสื่ อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรื อเพื่อ
เตื อนความทรงจา (Remind) ในผลิ ตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมี อิทธิ พลต่อความรู ้ สึก ความเชื่ อ และพฤติ กรรมการซื้ อ [5] เป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขาย
(Personal selling) ทาการขายและการติ ดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) เครื่ องมื อในการติ ดต่อสื่ อสารมี หลาย
ประการ องค์การอาจเลื อกใช้หนึ่ งหรื อหลายเครื่ องมื อซึ่ งต้องใช้หลักการเลื อกใช้เครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาดแบบประสม
ประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่สาคัญ มีดงั นี้ 1.การโฆษณา (Advertising) 2. การขายโดยใช้พนักงานขาย
(Personal selling) 3. การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales promotion) หมายถึ ง เป็ นสิ่ ง จู ง ใจระยะสั้น ที่ ก ระตุ ้น ให้เ กิ ด การซื้ อ หรื อ ขาย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ[6] เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ความต้องการซื้ อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย [5]
ซึ่ งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้ อโดยลูกค้าคนสุ ดท้าย หรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่ าย การ
ส่ งเสริ มการขาย มี 3 รู ปแบบ คือ (1) การกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่ มุ่งสู่ ผูบ้ ริ โภค (Consumer promotion)
(2) การกระตุน้ คนกลาง เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้ พนักงานขาย เรี ยกว่า การ
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ส่ งเสริ มการขายที่ มุ่งสู่ พนักงานขาย (Sales force Promotion) 4. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations)
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing หรื อ Direct response marketing) ปั จจุบนั การพัฒนาหรื อการขยายช่องทางการตลาดนิ ยม
ทาในรู ปแบบของการตลาดดิ จิทลั ครอบคลุมแพลตฟอร์ มที่หลากหลายทั้งสื่ อ ช่องทาง เครื่ องมือ บริ การและโปรแกรมประยุกต์
รู ปแบบของการตลาดออนไลน์แบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบใหญ่ ๆ ดังนี้ 1.การตลาดผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตหรื อการโฆษณาออนไลน์
2. การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile marketing) 3. การใช้การตลาดผ่านโทรทัศน์ที่มีปฏิสมั พันธ์ได้ (Interactive television)
3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการกระทาของบุคคลบุคคลหนึ่ งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการหาให้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและ
บริ การ ส่ วนพฤติกรรมผูซ้ ้ื อนั้น หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสิ นค้า และบริ การด้วยเงิน
และรวมถึงการตัดสิ นใจ การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เป็ นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลทาการตัดสิ นใจที่จะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา
บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริ โภคสิ นค้า ซึ่งนักการตลาดต้องศึกษาว่าสิ นค้าที่เขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ ริ โภค (Who) ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
อะไร (What) ทาไมจึ งซื้ อ (Why) ซื้ ออย่างไร (How) ซื้ อเมื่ อไร (When) ซื้ อที่ ไหน (Where) ซื้ อและใช้บ่อยครั้ งเพียงใด (How often)
รวมทั้งการศึ กษาว่าใครมี อิทธิ พลต่อการซื้ อเพื่ อค้นหาคาตอบ 7 ประการเกี่ ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคโมเดลพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
(Consumer behavior model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่เกิดสิ่ งกระตุน้
(Stimulus) ที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดา
ที่ผผู ้ ลิตและผูข้ ายไม่สามารถคาดได้ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อที่จะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ื อ แม้จะมีการตอบสนองผู ้
ซื้ อ (Buyer’ response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ(Buyer’s purchase decision) โดยการตัดสิ นใจผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถ
คาดคะเนหรื อไม่สามารถทราบความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ จึงจาเป็ นต้องพยายามค้นหากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งได้รับอิทธิ พล
มาจากลักษณะของผูซ้ ้ื อและลักษณะการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ [7] โดยมีกระบวนการเริ่ มตั้งแต่ 1.การรับรู ้ถึงความต้องการหรื อปั ญหา
(Problem/Need recognition) 2. การแสวงหาข้ อ มู ล (Information search) 3. การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of alternatives)
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision) และ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post purchase behavior) ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายจึงมีความจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่ตอ้ งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและทาการตลาดให้ตรงใจผูบ้ ริ โภคที่สุด
4. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
การเปิ ดรับข่าวสารเป็ นพื้นฐานหนึ่งในการวัดระดับความสนใจ โดยเนื้อหาข่าวสารต่างๆที่ผรู ้ ับสารได้รับนั้น สามารถใช้
เป็ นเครื่ องมือชี้วดั พฤติกรรมของผูร้ ับสารได้ เช่น ปริ มาณการรับข่าวสารต่อวันหรื อต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มี
ส่ ว นร่ ว มในการแสดงออกถึ ง การชื่ น ชอบเนื้ อ หา บุ ค คลที่ เ ปิ ดรั บ ข่ า วสารมาก ยิ่ง มี หู ต ากว้า งไกล มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมและเป็ นคนที่ทนั สมัย ทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารน้อย อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่
ผ่านมาสู่ ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู ้เพียงบางส่ วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสารที่หลัง่ ไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจาก
ช่องทางต่าง ๆ นั้นมักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึ กคิดของผูร้ ับสาร จะเป็ น
ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสาเร็ จในการสื่ อสาร [8] โดยกระบวนการเลือกรับข่าวสารหรื อเปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรอง
ข่าวสาร ในการรับรู ้ของมนุษย์ ซึ่ งประกอบด้วยการกลัน่ กรอง 4 ขั้นตามลาดับ ดังต่อไปนี้ 1) การเลือกเปิ ดรับเป็ นขั้นแรกในการ
เลื อ กช่ อ งทางการสื่ อ สาร บุ ค คลจะเลื อ กเปิ ดรั บ สื่ อ และข่ า วสาร จากแหล่ ง สารที่ มี อ ยู่ด้ว ยกัน หลายแหล่ ง เช่ น การเลื อ กซื้ อ
หนังสื อพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ ง เลือกเปิ ดวิทยุ กระจายเสี ยงสถานี ใดสถานี หนึ่ งตามความสนใจและความต้องการของตน อีกทั้ง
ทักษะและความชานาญในการรับรู ้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกัน บางคนถนัดที่จะฟังมากกว่าอ่าน ก็จะชอบฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์
มากกว่าอ่านหนังสื อเป็ นต้น 2) การเลือกให้ความสนใจ ผูเ้ ปิ ดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ ง
โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยูแ่ ละหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับความ รู ้ความ
เข้าใจหรื อ ทัศนคติเดิ มที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิ ดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรื อมีความไม่สบายใจ ที่ เรี ยกว่า ความไม่สอดคล้อง
ทางด้านความเข้าใจ (Cognitive dissonance) 3) การเลือกรับรู ้และตีความหมาย เมื่อบุคคลเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่วา่ จะรับรู ้
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ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของ ผูส้ ่งสารเสมอไปเพราะคนเรามักเลือกรับรู ้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ
ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่ อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่ างกาย หรื อสภาวะทางอารมณ์และจิ ตใจ
ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะส่ วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทาให้ข่าวสารบางส่ วนถูกตัดทิ้ง
ไปยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็ นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคลด้วย 4) การเลือกจดจาบุคคลจะเลือกจดจาข่าวสารในส่วนที่
ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรื อไม่นาไปถ่ายทอดต่อในส่ วนที่ ตนเองไม่สนใจ
ไม่เห็ นด้วย หรื อเรื่ องที่ ขดั แย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่ คนเราเลือกจดจาไว้น้ นั มักมีเนื้ อหาที่ จะช่วยส่ งเสริ มหรื อ
สนับสนุนความรู ้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิ ยม หรื อความเชื่อของแต่ละคนที่มีอยูเ่ ดิมให้มีความมัน่ คงชัดเจนยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลง
ยากขึ้น เพื่อนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหนึ่งอาจนาไปใช้เมื่อเกิดความรู ้สึกขัดแย้งและมีสิ่งที่ทาให้ไม่สบายใจ
5. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision making) ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นการตัดสิ นใจเพียงอย่างเดี ยว ยังใช้การ
ตัด สิ น ใจควบคู่ ไ ปกับ การด าเนิ น งาน (Implementation) ด้ว ย เช่ น ในการจัด องค์ก ร การก าหนดกิ จ กรรมการพัฒ นา และ
การตัดสิ นใจยังมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่ องผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนาด้วย
ซึ่ งเพียส์และสไตเฟล (Pearse & Stiefel ) [9] ได้อธิ บายถึงประเภทของการมีส่วนร่ วมว่ามี 4 ขั้นตอน คือ 1. การมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ 2. การมีส่วนร่ วมในขั้นปฏิบตั ิการ 3. การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ และ 4 .การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล การพัฒนา
แบบมีส่วนร่ วมแบ่งตามระดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่ วมได้ [10] ดังนี้ 1) การแจ้งข้อมูลเพื่อทราบ 2) การปรึ กษาหารื อ 3) การเป็ น
หุ ้นส่ วน และ4) การบริ หารจัดการตนเอง สาหรับเครื่ องมือที่นามาใช้ในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม มีรูปแบบหลากหลาย เช่น
การจัดเวทีชุมชนหรื อเรี ยกเป็ นทางการว่าการประชุม การสัมภาษณ์ การมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการให้สมาชิก ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้า
มามีส่วนร่ วมเกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒนาร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู ้ความชานาญร่ วมกับ
การใช้วทิ ยากรที่เหมาะสม และสนับสนุน ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทางานร่ วมกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากตัวแทนผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการพัฒนาและส่ งเสริ ม
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน ผู ้น าชุ ม ชน สมาชิ ก ในกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม แปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากสั บ ปะรด อ าเภอกุ ย บุ รี จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ รวมทั้งสิ้น 15 คน
1.2 การวิจยั เชิงปริ มาณ
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนทัว่ ไปที่เปิ ดรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปที่เปิ ดรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีขนาดใหญ่
และไม่ทราบจานวนที่ แน่ นอน ตามการคานวณจากสู ตรขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ กาหนด
ความผิดพลาดไม่เกิ นร้ อยละ 5 ที่ ระดับความเชื่ อมันร้ อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมิ นผล และการวิเคราะห์ ขอ้ มูล
คณะผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
2. ตัวแปรการวิจยั
ตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว ภูมิลาเนา
ตัวแปรตาม คือ ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
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3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้สาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้สนทนาถาม- ตอบกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
จากตัวแทนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ข้อคาถามแบบกึ่งโครงสร้างเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพด้านช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สาหรับการศึกษาช่องทางการตลาดและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดผ่านระบบเครื อข่ายจากประชาชนทัว่ ไป
เครื่ องมือที่ ใช้คือ แบบสอบถามที่ สร้างขึ้นถามกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึ กษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่อง
ทางการจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน คิ ด ค่ า ความเชื่ อ มั่น โดยวิ ธี ค รอนบาค (Cronbach) ได้ค่ า เท่ า กับ 0.890โดยสร้ า งเป็ น
แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale) ถามเกี่ ยวกับช่องทางการจาหน่ ายที่ ทาให้ผบู ้ ริ โภคสนใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ชุมชนในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4.วิธีการรวบรวมข้ อมูล
4.1 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาเอกสารการดาเนินงาน การสัมภาษณ์ พูดคุยและจัดสถานการณ์ให้กลุ่ม
บุคคลที่ ถือเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงความคิดเห็น การตอบคาถามคณะผูว้ ิจยั จะใช้วิธีการสังเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมได้จากการ
สัมภาษณ์ พูดคุย ศึกษาเอกสารต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จากการตอบคาถามโดยกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลจะศึกษาข้อมูล
ที่เป็ นบริ บท จัดสถานการณ์เพื่อกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประสบการณ์ โดยจัดกระบวนการให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการจัดการข้อมูลให้เป็ นระบบ จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
4.2 ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้คาตอบตามประเด็นในแต่ละข้อกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยการเก็ บ ข้อ มู ล จะใช้ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental sampling) เมื่ อ กรอกข้อ มู ล ครบถ้ว นหลัง จากนั้น น า
แบบสอบถามมาตรวจสอบว่ามีขอ้ ผิดพลาดหรื อไม่เพื่อให้ได้คาตอบที่สมบูรณ์
4.3 นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 4.1 และ 4.2 มาใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาแอฟพลิเคชัน่ ช่องทาง
การตลาดของวิสาหกิ จชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และ
ประเมินร่ วมกันอีกครั้งกับผูน้ าชุมชน ตัวแทนกลุ่มและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อพัฒนาเป็ นแอฟพลิเคชัน่ ช่องทางการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เพื่อจาหน่ายสิ นค้าและ
สื่ อสารการตลาด และพัฒนาแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดหมู่บา้ น
รวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยใช้ใช้กระบวนการมีส่วนรวมของกลุ่มบุคคลในเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อสร้างแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จาก
สับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สรุ ปผลการวิจยั เสนอแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพิจารณาใช้เป็ น
แนวทางในการกาหนดนโยบาย แผนงานพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มต่อไป
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
นาแบบสอบถามทั้งหมดลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาแอฟพลิเคชัน่ ช่องทาง
การตลาด และการจัดทาแผนโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง การขยายช่องทางการตลาดเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการวิจยั พบว่า
1. ช่องทางการตลาดเพื่อจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ผูบ้ ริ โภคสนใจ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีเป็ นชาย คิดเป็ น
ร้อยละ 63 ช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นช่วงอายุ 31-40 คิดเป็ นร้อยละ 36.6 ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ น
ร้อยละ 46 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.4 โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญา
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ตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ71.4 สถานะภาพทางครอบครั วส่ วนใหญ่โสด คิ ดเป็ นร้ อยละ 65.3 มี ภูมิลาเนาอยู่กรุ งเทพมหานคร คิ ดเป็ น
ร้ อ ยละ 28 ในส่ ว นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชนที่ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสนใจในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ
สื่ อออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของกลุ่ม เป็ นส่ วนใหญ่ คิดรวมเป็ นร้อยละ 48.1 รองลงมาคือ ผ่านทางงานแสดงสิ นค้าใน
สถานที่ต่าง ๆ ผ่านทางร้านขายของฝาก คิดเป็ นร้อยละ41
2. การออกแบบระบบช่องทางการตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครื อข่าย การขยายช่องทางการ
จัดจาหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดย
ออกแบบขึ้ นมาในรู ปแบบของเว็บไซต์เพื่อใช้สาหรั บการเป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์ การนาเสนอข้อมูลรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลของกลุ่ม ตลอดจนสามารถสัง่ สิ นค้าได้ภายในเว็บไซต์ ซึ่งมีโครงสร้างของเว็บไซต์ประกอบไปด้วยส่วนหลัก
ดังนี้ (รู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 โครงสร้างของเว็บไซต์วสิ าหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โดยส่ วนหน้าแรกจะเป็ นส่ วนพื้นที่ของการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ส่ วนที่2 คือส่ วนสิ นค้าและบริ การ ประกอบด้วยส่ วน
ของรายละเอียดสิ นค้า ตะกร้าสิ นค้า และระบบชาระเงิน ส่วนที่ 3 ร้านค้า/ชุมชน ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับเรา ประกอบไปด้วย ประวัติความ
เป็ นมา เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ส่ วนที่ 5 ระบบสมาชิก ประกอบด้วย ส่ วนของการรับสมัครผูซ้ ้ื อสิ นค้า ส่ วนของการ
รับสมัครผูข้ ายสิ นค้า และการเข้าสู่ ระบบ และส่ วนที่ 6 ติดต่อเรา ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ การติดต่อสื่ อสาร ได้แก่
ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊ค แผนที่ ในรู ปแบบ ดังตัวอย่าง รู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์วสิ าหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมูบ่ า้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การจัดสิ นค้าและบริ การ ประกอบด้วยส่วนของรายละเอียดสิ นค้า ตะกร้าสิ นค้า และระบบชาระเงิน ดังตัวอย่าง รู ปที่ 3

รู ปที่ 3 แสดงสิ นค้า/บริ การของเว็บไซต์วสิ าหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมูบ่ า้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ระบบสมาชิก ประกอบด้วย ส่วนของการรับสมัครผูซ้ ้ือสิ นค้า ส่วนของการรับสมัครผูข้ ายสิ นค้า และการเข้าสู่ระบบ ดังตัวอย่างรู ป
ที่ 4 และรู ปที่ 5

รู ปที่ 4 แสดงช่องทางการสมัครเป็ นสมาชิกของผูซ้ ้ือ
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รู ปที่ 5 แสดงช่องทางการสมัครเป็ นผูผ้ ขู ้ าย
ข้อ มู ล ส าหรั บติ ด ต่อ ประกอบด้ว ยรายละเอี ยดต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ การติ ด ต่อสื่ อ สาร ได้แ ก่ ที่ อ ยู่ โทรศัพ ท์ อี เ มล เฟสบุ๊ ค แผนที่
ดังตัวอย่างรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 แสดงช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
3. แผนการพัฒนาช่ องทางการจัดจาหน่ ายของวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หมู่บ้านรวมไทย
อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพทางด้านการตลาด พบว่า 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
การแปรรู ปผลิตภัณฑ์สับปะรด มีท้ งั ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหาร ทาให้มีความหลากหลายในการตอบโจทย์
ผูบ้ ริ โภคและมีกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายตามรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางกลุ่มพบว่า
ราคาสิ นค้าบางชิ้น มีราคาต่าเกินไป บางชิ้นมีราคาสู งเกินไป และการตั้งราคายังไม่สะท้อนต้นทุนในการดาเนิ นงาน 3) ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เดิมทางกลุ่มจะจาหน่ายที่ร้านค้าของทางกลุ่ม มีการออกร้านจาหน่ายสิ นค้ากับทาง
พัฒนาชุ มชน ทางหน่ วยราชการอื่น ๆ บ้างตามเทศกาล ไม่มีจาหน่ ายผ่านตัวแทน มี การจาหน่ ายผ่านทางช่องทางไลน์ และเฟส
ส่ วนตัวของสมาชิก ทาให้ไม่เป็ นที่รู้จกั 4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ทางกลุ่มมีการส่ งเสริ มการตลาดค่อนข้างน้อย ขาดการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก มีการจัดทาโปรโมชัน่ บางครั้ง เช่น ส่วนลดทางการค้า การประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของชุมชน เป็ นต้น
2. การส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการตลาดและช่องทางการตลาด พบว่า มีจุดอ่อนเรื่ องของความรู ้ดา้ นการตลาด การทา
การตลาดแบบเดิม ช่องทางการจาหน่ายที่จากัด และยังเป็ นช่องทางการจาหน่ายในรู ปแบบเดิม คือการวางจาหน่ายที่กลุ่ม หรื อออก
งานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ ร่ วมกับหน่วยราชการ
3. การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่าควรมีการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ายในหลากหลายรู ปแบบเพื่อให้เกิดการ
เข้าถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการดาเนินการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายดังนี้ 1) การพัฒนาเว็บไซต์กลางของกลุ่ม
โดยประกอบไปด้ว ยการท างานต่ า ง ๆ คื อ มี ข ้อ มู ล รายละเอี ย ดของกลุ่ ม มี ร ะบบหน้า ร้ า นออนไลน์ มี ร ะบบสมาชิ ก ร้ านค้า
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มีระบบสมาชิกผูซ้ ้ือสิ นค้า มีระบบชาระเงิน มีส่วนของการติดต่อระหว่างผูซ้ ้ื อ กับทางกลุ่มฯ 2) ส่งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการใช้
ระบบแก่ทางกลุ่มฯ 3) กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการข้อมูลในระบบ เพื่อให้ระบบมีความทันสมัย และบริ หารจัดการ
ยอดขายของกลุ่ม 4) เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าให้กลุ่ม โดยส่งคาเชิญชวนยังกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายทราบ

การอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อง การขยายช่ อ งทางการตลาดเพื่ อ จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน บ้ า นรวมไทย อ าเภอกุ ย บุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 21-40 ปี เป็ นส่ วนใหญ่ มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได้อยูใ่ นช่วง ต่ากว่า 15,000 บาท ถึง 45,000 บาท ภูมิลาเนาของกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่อยูใ่ น กรุ งเทพฯ
และภาคอีสานเป็ นส่ วนใหญ่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ มีความน่ าสนใจ ได้แก่ ผ่านงานแสดงสิ นค้า ผ่านทางร้านขายของฝาก ผ่านทาง
ช่องทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งสอดคล้องกับ นี รนุ ช โชติพนั ธ์ [11] พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นด้านการให้บริ การผ่านร้านค้าอยูใ่ น
ระดับมาก ในส่ วนช่องทางจัดจาหน่ายที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า สอดคล้องกับ จีระนันต์ เจริ ญรัตน์ สุ พิชญา นิ ลจินดาและ
มนัสนันท์ นิ่ มพิศาล [12] เรื่ อง การศึ กษาแนวทางการสร้างช่องทางการตลาดผ้าห่ มสี่ เขาลายดอกแก้ว ผ่านโซเชี ยลมีเดี ย : กรณี ศึกษา
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทอผ้า อ.เต่างอย จ.สกลนคร พบว่ากลุ่มขาดความรู ้ความเข้าใจด้านการตลาด การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ าย
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ส่ วนช่องทางการจัดจาหน่ ายบนระบบเครื อข่ายสอดคล้องกับ นี รนุ ช โชติพนั ธ์ [11]. เรื่ อง ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อช่องทางการจัดจาหน่ายไวน์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นด้านการให้บริ การผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับมาก
ในส่ วนของการขยายช่องทางการจัดจาหน่ ายของวิสาหกิ จชุมชน บ้านรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เลือกการพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มเพื่อเป็ นการขยายช่องทางการจัดจาหน่ าย โดยออกแบบขึ้นมาในรู ปแบบของเว็บไซต์เพื่อใช้
สาหรับการเป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์ การนาเสนอข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลของกลุ่ม ตลอดจนสามารถสั่ง
สิ นค้าได้ภายในเว็บไซต์ ซึ่ งมีโครงสร้างของเว็บไซต์ดงั นี้ คือ 1) ส่ วนหน้าแรก จะเป็ นส่ วนพื้นที่ ของการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
2) ส่ วนสิ นค้าและบริ การ ประกอบด้วยส่ วนของรายละเอียดสิ นค้า ตะกร้าสิ นค้า และระบบชาระเงิน 3) ร้านค้า/ชุมชน 4) เกี่ยวกับ
ร้าน ประกอบไปด้วย ประวัติความเป็ นมา เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 5) ระบบสมาชิก ประกอบด้วย ส่ วนของการรับ
สมัครผูซ้ ้ื อสิ นค้า ส่ วนของการรับสมัครผูข้ ายสิ นค้า และการเข้าสู่ ระบบ 6) ติดต่อเรา ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ การ
ติดต่อสื่ อสาร ได้แก่ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊ค แผนที่ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ จารุ ณี ภัทรวงษ์ธนา [13] ซึ่ งพบว่า การพัฒนา
ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการนาเสนอสิ นค้า ขายสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ การจัดการดูและระบบ
ในส่ ว นของการจัดทาแผนการพัฒ นาช่ องทางการจัดจาหน่ า ยของกลุ่ มวิส าหกิ จชุ มชน บ้านรวมไทย อ าเภอกุยบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า มีจุดอ่อนในเรื่ องของ ความรู ้ดา้ นการตลาด การทาการตลาดแบบเดิม ช่องทางการจาหน่ายที่จากัด
และยังเป็ นช่องทางการจาหน่ายในรู ปแบบเดิม คือการวางจาหน่ายที่กลุ่ม หรื อออกงานแสดงสิ นค้าต่างๆ ร่ วมกับหน่วยราชการ
และการวิเคราะห์ในส่ วนของช่องทางจัดจาหน่าย พบว่าควรมีการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ายในหลากหลายรู ปแบบเพื่อให้เกิดการ
เข้าถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการดาเนิ นการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายดังนี้ 1) การพัฒนาเว็บไซต์กลางของ
กลุ่ม โดยประกอบไปด้วยการทางานต่าง ๆ คือ มีขอ้ มูลรายละเอียดของกลุ่ม มีระบบหน้าร้านออนไลน์ มีระบบสมาชิกร้านค้า มี
ระบบสมาชิกผูซ้ ้ือสิ นค้า มีระบบชาระเงิน มีส่วนของการติดต่อระหว่างผูซ้ ้ือ กับทางกลุ่มฯ 2) ส่งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการใช้
ระบบแก่ทางกลุ่มฯ 3) กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการข้อมูลในระบบ เพื่อให้ระบบมีความทันสมัย และบริ หารจัดการ
ยอดขายของกลุ่ม 4) เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าให้กลุ่ม โดยส่งคาเชิญชวนยังกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
ทราบ ซึ่ งสอดคล้องกับ วิมลพักตร์ พงษ์ประไพ [14] เรื่ องการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ทอเกาะยอโดยชุมชนมี
ส่วนร่ วม พบว่า ควรมีการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายในรู ปแบบของพาณิ ชย์อีเล็กทรอนิกส์
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ข้ อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
เว็บไซต์วิสาหกิ จชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดหมู่บา้ นรวมไทย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่
พัฒนานาขึ้นโดยนักวิจยั สมาชิกกลุ่มและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยควรนาไปใช้ประโยชน์โดยเป็ นสื่ อกลางสาหรับใช้เป็ นช่องทางในการ
จ าหน่ า ยสิ น ค้า ของกลุ่ มและชุ ม ชน เพื่ อ สร้ างโอกาสทางการตลาด และสร้ างการรั บรู ้ ในผลิ ตภัณฑ์ที่แ สดงให้ผูบ้ ริ โ ภคและ
ประชาชนทัว่ ไปทราบว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพเหล่านี้เป็ นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดหมู่บา้ นรวมไทย เพื่อ
ประโยชน์ในการนาไปจาหน่ ายในนามของกลุ่ม สร้างการทางานร่ วมกัน โดยร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมรับผลประโยชน์ โดยพัฒนา
ปรับปรุ งทั้งผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจาหน่ายให้ตรงใจผูบ้ ริ โภคยิง่ ขึ้นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจยั สามารถนาสู่ นโยบายสาธารณะด้านการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน โดยองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ร่ วมกับ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในหมู่บา้ นรวมไทย ร่ วมกาหนดแผนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอัตลักษณ์
ของพื้นที่ และใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายในนามกลุ่มโดยเฉพาะการทาธุรกิจทางสื่ อออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการขยายการตลาด
ของสิ นค้าชุมชน ส่งเสริ มการสร้างรายได้ให้ชุมชนอยูด่ ีมีสุขยิง่ ขึ้นไป
3. ข้อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการพัฒนาความรู ้ความสามารถด้านการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ที่หลากหลายมากขึ้น
3.2 ควรมีการเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์ ในรู ปแบบอื่น เพิม่ มากขึ้น
3.3 ควรมีการส่งเสริ มสนับสนุนสมาชิกในกลุ่มให้ใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น
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