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บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชน 
ของกลุมสตรีเด็กและเยาวชนปนดินไทยประดิษฐ จังหวัดราชบุรี  2) ศึกษาพฤติกรรมของลูกคาในการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑชุมชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 3) พัฒนาสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ชุมชนกลุมสตรีเด็กและเยาวชนปนดินไทยประดิษฐ และ 4) ศึกษาผลประกอบการหลังการใชสื่อพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของกลุมสตรีเด็กและเยาวชนปนดินไทยประดิษฐ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุม
ตัวอยางไดแก ประธานและสมาชิกกลุมสตรีเด็กและเยาวชนปนดินไทยประดิษฐ จังหวัดราชบุรี จํานวน 15 
คน ลูกคาท่ีซ้ือผลิตภัณฑชุมชนจํานวน 385 คน ซ่ึงไดมาจากการประมาณกลุมตัวอยางกรณีท่ีไมทราบขนาด
ของประชากรท่ีแนนอน ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. ผลิตภัณฑของกลุมสตรีเด็กและเยาวชนปนดินไทยประดิษฐ ไดแก ตุกตาถานรูปแกะ ตุกตาถานรูป
ควาย พวงกุญแจรูปแบบตางๆปากกาและดินสอหัวตุกตา ชองทางการจัดจําหนายมี 3 ชองทางคือ          
1) จําหนายท่ีกลุมสตรีเด็กและเยาวชนปนดินไทยประดิษฐและบานหอมเทียน 2) จําหนายในงานตางๆท่ี
สวนราชการจัดข้ึน 3) จําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน Facebook และ Line   
 2. พฤติกรรมของลูกคาในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส คือลูกคาสวนใหญใช
ชองทาง Facebook โดยซ้ือเพ่ือใชเองและเปนของฝาก ใหความสําคัญในเรื่องของราคาท่ีเหมาะสม 
ผลิตภัณฑมีคุณภาพประณีตสวยงามและแสดงออกถึงภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน ตองการชําระเงินผาน
บัญชีธนาคาร และรานคาควรสงสินคาใหถึงมือลูกคาภายใน 1-3 วัน 
 3. มีการพัฒนาสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยการสรางเว็บไซตชื่อ www.Dekpandin.com ใหแก
กลุมสตรีเด็กและเยาวชนปนดินไทยประดิษฐ 
 4. ผลประกอบการหลังการใชสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมสตรีเด็กและเยาวชนปนดินไทย
ประดิษฐ พบวายอดขายในภาพรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 63.80 ผลการเปรียบเทียบยอดขาย 3 เดือนท่ีไมไดใชสื่อ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทากับ 129,000 บาท เพ่ิมเปน 211,300 บาท 
 
 
 

http://www.dekpandin.com/
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ABSTRACT 
 

The objectives of the study were to 1) explore the products and distribution 
channels of the women, children and youth from Pandinthaipradit Community, 
Ratchaburi, 2) investigate the customers’ behaviors in buying the products through 
commercial electronic media, 3) develop a commercial electronic medium for the 
community, and 4) examine the effects of the use of the developed commercial 
electronic medium. The study was designed as action research. 15 samples were drawn 
from the women, children and youth from Pandinthaipradit community including the 
community leader and the members, as well as 385 of the community’s customers, 
conducted by using Convenience Sampling with unknown population size.  The tools 
consisted of questionnaire and interview. Data were analyzed by using Percentage, Mean, 
and S.D.   
 The findings were as follows:  
 1. The products of the Pandinthaipradit community included sheep dolls, and 
buffalo dolls which were stuffed with charcoal-powder, various types of keychains, and 
pens and pencils with doll toppers. There were 3 main distribution channels as 1) by the 
women, children and youth from Pandinthaipradit Community and Ban Hom Thein, 2) in 
the events or social occasions organized by public sectors, and 3) through social media 
including Facebook and Line applications.    
 2. The result of the customers’ behaviors in buying the community products was 
found that the most common channel was through Facebook, and the buying was mainly 
made for the purposes of individual use and souvenirs. The customers paid the attention 
mainly on their perceptions of products’ prices, quality, and looks whether they could 
reflected the local wisdom and originality of the community. The common payment 
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method was through bank account transaction. The products were shipped to the 
customers in 1-3 business days.  
    3.  A website named www.Dekpandin.com for distribution channel was developed 
for the community.  
   4. The results of using electronic commerce of children and youth from 
Pandinthaipradit Community. The total sales increased by 63.80%. The comparison of 3-
month sales without using electronic commerce was 129,000 baht, increasing to 211,300 
baht. 
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