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บทคัดย่อ
งานวิจยั ชิน้ นี้มวี ตั ถุปรงสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภคที่ส่งผลต่อ
ความพึง พอใจส่ ว นประสมทางการตลาดของวิส าหกิจ ชุม ชนบ้า นแหลมโฮมสเตย์ จัง หวัด
นครศรีธรรมราช (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่ส่งผลต่อความพึงพอใจส่วนประสม
ทางการตลาดของวิส าหกิจ ชุม ชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เ ก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถามผ่านชองทาง Google Form จานวน 405 ชุด โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถิตทิ ่ใี ช้ในงานวิจยั คือ T-test
และ F-test
ผลการวิจ ัย ดัง กล่ า วพบว่ า ส่ ว นที่ 1 ป จั จัย ข้อ มู ล ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คล ของผู้ต อบ
แบบสอบถามจานวน 405 คน โดยมีเพศชาย 116 คน เพศหญิง 289 คน อยู่ในช่วงอายุ 21-30
ปี ,สถานภาพส่วนใหญ่โสด ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ระดับปริญญาตรี ,อาชีพส่วน
ใหญ่ อ ยู่ ใ นอาชีพ ข้า ราชการ ระดับ รายได้ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นช่ว ง 10,001-20,000 บาท และ
ภูมลิ าเนาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคใต้ ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้อื สินค้าชุมชนฯ เพื่อเป็นของฝาก โดยคานึงจากคุณภาพของสินค้า ผ่าน
ช่องทางซื้อโดยตรงทีช่ มุ ชนในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ช่องทางการชาระเงิน ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ คือเงินสด และค่าใช้จ่ายในแต่ครัง้ ส่วนใหญ่ คือ100 - 300 บาท ส่วนที่ 3
ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคที่มีต่อ 1)ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
จากงานวิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมจากแบบสอบถาม ของผูบ้ ริโภคทีม่ ี
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่ า 1) สิน ค้ า ยัง ไม่ เ ป็ น ที่รู้ จ ัก แพร่ ห ลายมากนั ก จึง ควรเพิ่ม การโฆษณา หรือ การ
ประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงได้มากขึน้ 2)ช่องทางการจัดจาหน่ าย ทางตรง ยังมีน้อย ควร
เพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ าย ทาง Platform Internet ให้มากขึน้ 3) สินค้า มีความน่ าสนใจ แต่
อยากให้เพิม่ เติมในส่วนของการเรื่องราวความเป็นมาของสินค้าให้มากขึน้ เพื่อเพิม่ ความดึงดูด
ในสินค้า สาหรับผูค้ นภายนอกทีไ่ ม่เคยมาเยือนวิสาหกิจชุมชน
คาสาคัญ : วิสาหกิจชุมชน ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

ABSTRACT
The objectives of this research are (1) to study the consumer demographics
affecting the marketing mix satisfaction of Ban Laem Homestay Community Enterprise
Nakhon Si Thammarat Province (2) to study the behavior of consumers affecting the
satisfaction of the marketing mix of Ban Laem Homestay Community Enterprise Nakhon
Si Thammarat Province. The data was obtained from the respondents using a Google
Form of 405 sets using the SPSS statistical program, which included the T-test and Ftest, as a tool for statistical analysis in the study.
The results of the research found that Part 1, the personal data components of
405 respondents, with 116 males and 289 females in the age range of 21-30 years,
revealed that the majority of statuses are single. The majority of education levels are
bachelor's degrees, while the majority of vocations are government servants. The
majority of the income levels are between 10,000 and 20,000 baht, and the majority of
the population resides in the south. Part 2 the consumer behavior analysis found that
the majority of the samples purchased community products as mementos through direct
purchase channels at the community on weekends, taking into account the quality of
the products (Saturday-Sunday). The majority of the sample pays with cash and costs,
and most of the time in the range of 100 to 300 baht. Part 3 the customer satisfaction
with 1) Product 2) Price 3) Channel of Distribution 4) Promotional Marketing are at a
high level overall.
From the research, further analysis of the recommendations from the consumer
questionnaire on the marketing mix of Ban Laem Homestay Community Enterprise
Nakhon Si Thammarat Province revealed that 1) the product is not yet well known, thus
additional advertising or public relations is recommended to make it more accessible
2) there are still few direct distribution channels; more distribution channels should be
added through Platform Internet 3) items are intriguing, but additional information about
the history of the products is needed to boost the appeal of the products to outsiders
who have never visited a community enterprise.
Keywords: Community Enterprise, Marketing Mix, Community Products

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาการวิ จยั
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนาพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้า และความไม่สมดุลไปพร้อมกับการ
เปลี่ย นผ่า นประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศในโลกที่มีค วามมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น โดยจะต้อ ง
พัฒนาการท่องเทีย่ วทัง้ ระบบ มุ่งเน้นนักท่องเทีย่ วกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ทัง้ นี้แนวทางยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี
วางรากฐานด้านการท่องเทีย่ วทีเ่ น้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล ผ่านกลไกประชารัฐที่มุ่ง
พัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการสร้างมูลค่ าเพิ่มให้กบั สินค้า
และบริการเพื่อนนาไปสู่การเจริญเติบโตและความกิ นดีอยู่ดีของคนในประเทศ (กองบริหาร
งานวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็ น
อีกแนวคิดหนึ่งทีร่ ฐั บาลใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น สามารถ
นามาต่อยอดให้เกิดผลผลิตที่เป็ นได้ทงั ้ สินค้าหรือบริการเพื่ อสร้างอาชีพและเพิม่ รายได้ให้กบั
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่น (ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิท ยาศาสตร์ ว ารสารวิจ ัย และพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ปีท่ี 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน ) 2564วิจยั และนวัตกรรม, 2563)
วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and micro community enterprise) เป็ นกิจการ
ชุมชนเกีย่ วกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรืออื่น ๆ ที่ดาเนินการโดยคณะบุคคลที่ผูกพัน มี
วิถชี วี ติ ร่วมกันเพื่อการพึง่ พาตนเองในครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน การนาทรัพยากรใน
ชุมชนท้องถิน่ มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความสอดคล้องกับศักยภาพของ
ชุมชนย่อมทาให้ก่อเกิดแนวทางการพัฒนาไปสู่ความยังยื
่ นทีแ่ ท้จริง
บ้านแหลม เป็ นชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนหนึ่งที่ตงั ้ อยู่ท่ตี าบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช อาชีพหลักของชาวชุมชนคืออาชีพประมงขนาดเล็ก ความน่ าสนใจของ
ชุมชนบ้านแหลมคือ วิถชี วี ติ ของชาวชุมชนทีป่ รากฏออกมาเป็ นอาชีพที่ผมู้ าเยือนพบเห็นได้ใน
ชีวติ ประจาวัน จนเกิดเป็นการท่องเทีย่ วโดยชุมชน อีกทัง้ ยังมีวตั ถุดบิ เด่นของชุนคือ ผลิตภัณฑ์
จากโคลนทะเล ซึ่งได้รบั การรับรองมาตรฐานจากหลากหลายสถาบันวิจยั ในประเทศไทย ทาให้
กลายเป็นขุมทรัพย์แห่งท้องทะเล ที่นักท่องเที่ยวและผูบ้ ริโภคสนใจและเลือกมาเยือนดังชุมชน
แห่งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถ
เดินทางมาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่ชุมชนได้ ส่งผลให้ยอดขายด้านผลิตภัณฑ์สนิ ค้า
ของชุมชนลดลง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความต้องการที่จะศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า ชุ ม ชนกรณี ศ ึก ษา
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นแหลมโฮมสเตย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นช่องทางในการเพิม่ รายได้ให้แก่ชมุ ชน อีกทัง้ ยังเพื่อให้ภาครัฐ
และเอกชนให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุ นในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน ผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภคที่ส่งผลต่อความพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคส่งผลต่อความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด
ของวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนที่แตกต่ างกัน
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนที่แตกต่างส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกัน
ขอบเขตงานวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึกษานี้ตงั ้ อยู่บนพืน้ ฐานแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจยั
และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจของผู้บริโภค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาด แนวความคิดเกีย่ วกับวิสาหกิจชุมชน แนวคิดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ แนวคิดด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวคิดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจยั นี้ได้แก่ ผูบ้ ริโภคที่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายสินค้าต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชนบ้าน
แหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หรือ Consumer Behavior หมายถึง การตัดสินใจและการกระทา
ของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับการซื้อ และใช้สนิ ค้าบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึง
พอใจของตน ดังนัน้ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค จึงเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาสินค้า และบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
1. WHO – ใครคือกลุ่มเป้ าหมาย
เป็นการศึกษาถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายในเรื่องต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นประชากรศาสตร์
ภูมศิ าสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรม เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานที่ เป็ นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วย
ระบุขอ้ มูลได้ชดั เจน เพื่อทีจ่ ะสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป็นหมายได้
2.WHAT – ผูบ้ ริ โภค ซื้ออะไร
ต้องทราบถึงสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการซื้อ เช่น องค์ประกอบผลิตภัณฑ์หบี ห่อ คุณสมบัตติ วั
สินค้า ทีต่ รงตามความต้องการ ตราสินค้าต้องตรานี้เท่านัน้ เป็นต้น เพื่อที่จะนาไปปรับปรุงหรือ
ส่งเสริมสินค้าและบริการ ไม่วา่ จะเป็นตัวสินค้าและบริการ รูปลักษณ์ของสินค้า คุณภาพสินค้า
เพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งรวมถึงสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อ่นื ๆ
3.WHERE – ช่องทางในการซื้อ
ช่องทางทีล่ ูกค้าใช้ในการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อผ่านเว็บไซต์ ซื้อทีต่ ลาด
ขายสินค้าเฉพาะ หรือห้างสรรพสินค้า หรือพูดง่ายๆก็คอื การสถานที่ ทีก่ ลุ่มเป้าหมายมักชอบไป
ซื้อสินค้า ซึ่งสิ่งนี้เป็ นสิง่ สาคัญ หากว่ากลุ่ม เป้าหมายซื้อสินค้าจากที่ไหน ก็จะทาให้สามารถ
กาหนดกลยุ ทธ์ด้า นการจัด จาหน่ ายและน าผลิต ภัณ ฑ์ห รือ สิน ค้า ไปสู่แ หล่ งตลาดได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
4.WHY – ทาไมผูบ้ ริ โภคต้องการซื้อ
ควรศึกษาถึงผูบ้ ริโภค หาเหตุผลว่าทาไมผูบ้ ริโภคจึงตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อเพื่อตอบสนอง
ตามความต้องการ ซื้อเพื่อตอบสนองตามปจั จัยพืน้ ฐาน หรือ การซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อเข้า
สังคม และ การซื้อถุงมือเพราะอยู่ในช่วงหน้าหนาว ต้องตอบคาถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่า เขา
จะซื้อของเพื่ออะไร
5. WHEN – โอกาสในการซื้อหรือจะซื้อเมื่อไหร่
ต้องคานึงถึงสินค้าว่า สินค้าเป็ นสินค้าที่อยู่ในช่วงเวลาหรือไม่ หรือเป็ นสินค้าที่ขายได้
ตลอดทัวไป
่ เพราะต้อ งแยกแยะสินค้าเหล่ า นี้อ อกจากกันก่ อน บางครัง้ สินค้าอาจเป็ นช่ว ง
เทศกาล อาทิเช่น เปิ ดธุรกิจโรงแรมก็ต้องดูเหมือนกันว่าช่วงไหนคนไม่ค่อยไปโรงแรม ก็ต้อง

จัดการลดโปรโมชันราคาห้
่
องพักให้ต่ าลงเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งสิง่ นี้สามารถช่วยเพิ่ม
ยอดขายให้ธุรกิจยังคงดารงอยู่ในโลกของการตลาดออนไลน์
6.WHOM - ใครมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจของลูกค้าต่อการซื้อสิ นค้า
บางครัง้ ลูกค้าก็ไม่ได้ซ้อื เพราะความต้องการของตนเองเพียงอย่างเดียว อาจมีบุคคล
อื่นทีม่ ผี ลครอบคลุมในการซื้อ เช่น ผูร้ เิ ริม่ คือ ผูท้ ม่ี คี วามต้องการซื้ออะไรสักอย่าง แล้วบอกพ่อ
แม่ให้ทาการซื้อ ผูท้ ่แี นะนา คือ ผูท้ ่มี สี ่วนในการเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น พี่ชายมีการ
แนะนาให้ซ้อื สินค้านี้นะ ผูต้ ดั สินใจ คือ ผูท้ ่มี อี านาจตัดสินใจซื้อหรือไม่ซ้อื บางครัง้ อาจจะเป็ น
เครือญาติ พ่อและแม่ ผูซ้ ้อื คือ ใครก็ได้ทม่ี เี งินเพียงพอต่อการซื้อ เป็นต้น
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงาน
การตลาด เป็นปจั จัยทีก่ จิ การสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาด
ที่เหมาะสมในการวางกล ยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัด
จาหน่าย (Place) การกาหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ( ศิรวิ รรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2541)
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ปจั จัยแรกทีจ่ ะแสดงว่ากิจการพร้อมจะทาธุรกิจได้ กิจการนัน้
จะต้องมีสงิ่ ทีจ่ ะเสนอขาย อาจเป็นสินค้าทีม่ ตี วั ตน บริการ ความคิด (Idea) ทีจ่ ะตอบสนองความ
ต้องการได้
2. การกาหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้นึ มา รวมทัง้ หา
ช่องทางการ จัดจาหน่ายและวิธกี ารแจกจ่ายตัวสินค้าได้แล้ว สิง่ สาคัญที่ธุรกิจจะต้องดาเนินการ
ต่อไป คือ การกาหนดราคา ที่เหมาะสมให้กบั ผลิตภัณฑ์ท่จี ะนาไปเสนอขายก่อนที่จะกาหนด
ราคาสินค้า
3. การจัดจาหน่ าย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ท่ผี ผู้ ลิตผลิตขึ้นมาได้นัน้
ถึงแม้วา่ จะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าผูบ้ ริโภคไม่ทราบแหล่งซื้อและไม่สามารถจะจัดหามาได้
เมื่อเกิดความต้องการ 2 ผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตขึน้ มาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผูบ้ ริโภค
ได้ ดังนัน้ นักการตลาดจึงจาเป็นต้อง พิจารณาว่าทีไ่ หน เมื่อไร และโดยใครทีจ่ ะเสนอขายสินค้า
เป็นต้น
4. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ น การศึก ษาเกี่ย วกับ กระบวนการ
ติดต่อสื่อสารไป ยังตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็ นวิธกี ารที่จะบอกให้ลูกค้าทราบ
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอขาย

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่ นอน ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรของ W.G.
Cochran ได้เป็นจานวน 405 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็ นการสารวจแบบออนไลน์ (Online Survey) โดยใช้
Google Documents แหล่งรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรม วิเคราะห์สถิติ
สาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ค่าสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ Independent – Sample (t-test)
สถิติ One – Way ANOVA (F-test)
ผลการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 289 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.4
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.1 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด จานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ระดับปริญญาตรี
จานวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.4 อาชีพส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพ ข้าราชการ จานวน 189 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.7 ระดับรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท จานวน 119 คิดเป็ น
ร้อยละ 29.4 และภูมลิ าเนาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคใต้ จานวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 86.2
พฤติก รรมของผู้บริโ ภคในการเลือ กซื้อ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนวิสาหกิจชุมชน บ้า น
แหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า วัตถุประสงค์ของการซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือซื้อสินค้าชุมชนฯ เพื่อเป็ นของฝาก จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 55.1 เหตุผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือคุณภาพ
ของสินค้า จานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.2 บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้า
ชุมชน ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือตนเอง จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.7 ช่องทางการ
ซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือซื้อโดยตรงที่ชุมชน จานวน 192 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47.4 ช่วงเวลาในการซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ
วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) จานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 ช่องทางการชาระเงินใน
การซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือเงินสด จานวน 227 คน คิดเป็นร้อย

ละ 56.0 ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 100-300
บาท จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0
ระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชนของวิสาหกิจชุมชนบ้าน
แหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ดงั นี้
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์โ ดยรวมอยู่ใ นระดับมาก ซึ่งมีค่า เฉลี่ย เท่ ากับ 4.27 เมื่อ พิจ ารณาใน
รายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อเพราะบรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามสวยงาม โดดเด่น มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.44
ด้ า นราคา โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.32 เมื่อ พิจ ารณาใน
รายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อเพราะราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือ กซื้อเพราะมีป้ายบอกราคาชัดเจน มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.43
ด้านการส่ง เสริม การตลาด โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.20 เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อในการจัดแสดงสินค้าในเทศกาล มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.28
การทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ สี ่วนประสมทางการตลาด พบว่า เพศ อายุ
การศึกษา รายได้ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ สี ่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน
แต่ ส ถานภาพ อาชีพ ภู มิล าเนาส่ ง ผลต่ อ ความพึง พอใจของผู้บ ริโ ภคที่มีส่ ว นประสมทาง
การตลาด ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2 พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนที่แตกต่าง
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคที่มสี ่วนประสมทางการตลาด พบว่า วัตถุประสงค์ของการ
ซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนเหตุผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน บุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนช่วงเวลาในการซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ผลิตภัณ ฑ์สิน ค้า ชุม ชน ส่ งผลต่ อ ความพึงพอใจของผู้บ ริโภคที่มีส่ว นประสมทางการตลาด
แตกต่างกัน แต่ชอ่ งทางการซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน ช่องทางการชาระเงินในการซือ้ ผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ สี ่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน

อภิ ปรายผล
จากการวิจ ัย กลยุ ท ธ์ใ นการพัฒ นาช่อ งทางการจัด จ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์สิน ค้า ชุม ชน
กรณีศกึ ษา วิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน
วิสาหกิจชุมชน บ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า วัตถุประสงค์ของการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือซื้อสินค้าชุมชนฯ เพื่อเป็นของฝาก เหตุผล
ในการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ คุณภาพของสินค้า
บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือตนเอง ช่อง
ทางการซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือซื้อโดยตรงที่ชุมชน ช่วงเวลา
ในการซื้อผลิตภัณ ฑ์สิ น ค้า ชุมชนของกลุ่ ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ คือ วัน หยุด สุ ดสัป ดาห์ (เสาร์ อาทิตย์) ช่องทางการชาระเงินในการซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ
เงินสด และค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 100 - 300
บาท ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัยของ กลุ่ ม ส่ ง เสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒ นธรรม ส านัก งาน
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านกุดผือ อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และ
สอดคล้องกับ มัทวรรณ จาดิษฐ์และอรชา ไพเราะ (2553) ได้ศกึ ษา การวางแผนการตลาดของ
โฮมสเตย์กรณีศกึ ษา โฮมสเตย์บ้านหนองขนาก อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ด้าน
พฤติกรรม การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเป็ นกลุ่ม 2 - 5
คน มีความถีใ่ นการท่องเทีย่ ว 1 - 3 เดือน / ครัง้ นิยมเดินทางไปทองเทีย่ ว 2 - 3 วันช่วงเดือนที่
นิย มไปท่อ งเที่ยวส่ วนใหญ่ จะเป็ นช่ว งเดือ นกุม ภาพันธ์ - พฤษภาคม ชอบไปท่อ งเที่ยวใน
วันหยุดสุดสัปดาห์การท่องเทีย่ ว แต่ละครัง้ นักทองเทีย่ วจะให้ความสาคัญในเรื่องความสะดวกใน
การเดินทาง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทวีลาภ รัตนราช (2553) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว ชาวไทยต่อการท่ องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมส
เตย์ชมุ ชนบ้านคลองเรืออาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พบว่า 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยทีองเที่ยว
เชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบ โฮมสเตย์ชมุ ชนบ้านคลองเรืออาเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร พบว่า
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีรายได้ต่อ
เดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 2. นักท่องเที่ยวชาวไทย มีวตั ถุประสงค์หลักที่สาคัญที่สุดในการ
ท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ชุมชน บ้านคลองเรืออาเภอพะโต๊ะจัง หวัด
ชุมพร เพื่อหาความรูแ้ ละประสบการณ์โดยมีเพื่อนมีอทิ ธิพล ในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาว

ไทยส่วนใหญ่เทีย่ วกับเพื่อน / ครอบครัวเดินทางท่องเทีย่ วในวันหยุด สุดสัปดาห์(เสาร์ -อาทิตย์)
ใช้ระยะเวลาในการท่องเทีย่ ว ค้างคืน2 คืนความถีใ่ นการท่องเทีย่ ว 1 - 2 ครัง้ / ปีและมีค่าใช้จ่าย
ในการท่องเทีย่ วในแต่ละครัง้ น้อยกว่า 1,000 บาท
2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชนของวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อเพราะบรรจุภณ
ั ฑ์มคี วาม
สวยงาม โดดเด่น ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกซื้อเพราะราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อเพราะ
มีป้ายบอกราคาชัดเจน ด้านการส่งเสริม การตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาใน
รายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อในการจัดแสดงสินค้าในเทศกาล สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาด ของ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านกุดผือ อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านกุดผือ อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ด้านผลิตภัณ ฑ์ อยู่
ในระดับมาก ด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง
และด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับปานกลาง
3. การวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมจากแบบสอบถาม ของผูบ้ ริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนของวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 1) สินค้ายัง
ไม่เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายมากนัก จึงควรเพิม่ การโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึง
ได้มากกว่านี้ 2) ช่องทางการจัดจาหน่ าย ทางตรง ยังมีน้อย ควรเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ าย
ทาง Platform Internet ให้มากขึน้ 3) สินค้า มีความน่าสนใจ แต่อยากให้เพิม่ เติมในส่วนของการ
เรื่องราวความเป็นมาของสินค้าให้มากขึน้ เพื่อเพิ่มความดึงดูดในสินค้า สาหรับผูค้ นภายนอกที่
ไม่เคยมาเทีย่ ววิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาสกร รอดแผลง (2563) ดาเนินการ
พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย 1) จัดทาเพจเฟซบุ๊ค 2) บริหารเพจเฟซบุ๊ค
แก้ไขปรับปรุงเนื้อหา ข้อความให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม 3) อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเพจเฟซบุ๊ค และอบรมการถ่ายภาพสินค้า/ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น 4)
ประชาสัมพันธ์เพจให้เป็นทีร่ จู้ กั และ 5) ส่งมอบเพจเฟซบุ๊คให้กบั กลุ่มและกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ
ในการดูแลบริหารจัดการให้เป็ นระบบ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิไลรัตน์ ยาทองไชยและ

คณะ (2564) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ ายหัตถกรรมพื้นบ้านและบริการ
หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมจังหวัดบุรรี มั ย์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รูปแบบช่องทางการจัดจาหน่ าย
หัตถกรรมพื้นบ้านและบริการที่เหมาะสมซึ่งชุมชนมีความต้องการคือ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์
ประเภทธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งมีการทางานหลัก 2 ส่วน คือ 1) ส่วนบริการลูกค้า ประกอบด้วย
หน้าฐานการเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม การจองโฮมสเตย์และกิจกรรมการเยี่ยมชมหมู่บ้าน
แคตตาล็อกสินค้า ตะกร้าซื้อผลิตภัณฑ์ และการลงทะเบีย นผู้ใช้ 2)ส่ว นบริการผู้ดู แลระบบ
ประกอบด้วย ส่วนจัดการข้อมูลระบบ คือ สินค้าและบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการชม
หมู่บา้ น การสังซื
่ ้อ และการจองบริการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีก ารจัด เก็บ ข้อ มู ลจากผู้ป ระกอบการโฮมสเตย์ใ นจัง หวัด อื่น ๆ เพื่อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดหรือการวางแผนการตลาดได้อย่างถูกต้อง
2. ควรมีการทาวิจยั เกี่ยวกับการนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มคี วามสัมพันธ์
กับผลการดาเนินงานของธุรกิจโฮมสเตย์ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อก่อให้เกิดผลกาไร
อย่างตรงจุด
3. ควรกาหนดในเรื่องของบุคคลที่มอี ิทธิพลต่อการซื้อสินค้าชุมชนให้ชดั เจน เพื่อเป็ น
แนวทางในการวิจยั ถึงกลุ่มป้าหมายได้อย่างถูกต้อ และครบถ้วน
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