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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคzเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นดfานการถ_ายทอดองคzความรูf 

รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบนส่ือสังคมออนไลนz ชุมชนกระเปòาสานจากเสfนพลาสติก 2) ศึกษาการพัฒนา

และถ_ายทอดความรูfส่ือสังคมออนไลนzส่ือดิจิทัลกลุ_มวิสาหกิจ ชุมชนกระเปòาสานจากเสfนพลาสติก กลุ_ม

ประชากรไดfแก_ชุมชนกระเปòาสานจากเสfนพลาสติก คลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดย

การศึกษาคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชfในการวิจัยแบ_งออกเปÄน 2 ส_วน คือ เคร่ืองมือวิจัยเชิงคุณภาพใชfแบบ 

สัมภาษณz เชิงลึก(In-depth Interview Questions) และเคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณใชfแบบสอบถาม 

(Questionnaire) Google Form การหาค_ารfอยละ (Percentage) ใชfในการอธิบายค_ารfอยละขfอมูล  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 101) สถิติท่ีใชfในการหาค_าเฉล่ีย (Mean) ใชfในการหาค_ากลางจากขfอมูลกลุ_ม

ตัวอย_าง (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 102) 

ผลการวิจัยพบว_า ความพึงพอใจต_อการจัดการตลาดดิจิทัล กระเปòาสานจากเสfนพลาสติก ตำบล

คลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ความคิดเห็นดfานรูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบน Facebook 

หลังการพัฒนาของผูfบริโภคในกลุ_ม Gen Y : Generation Y พบว_า ความคิดเห็นอยู_ในระดับมากท่ีสุด ไดfแก_ 

การรับ รูfขfอ มูลข_าวสารเน้ือหาต_าง ๆ ผ_าน ส่ือ online ไดfอย_างรวดเร็ว (x"= 4.83) การจัดทำส่ือ

ประชาสัมพันธzสามารถสรfางรายไดfและต_อยอดใหfเกิดประโยชนzแก_ชุมชน (x"= 4.63) และอยู_ในระดับมาก 
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ไดfแก_ การจัดทำส่ือ Page Facebook สรfางความประทับใจในการรับรูfข_าวสาร (x" = 3.52) การพัฒนาโลโกf

สินคfากระเปòาสานจากเสfนพลาสติกใหfดูทันสมัยข้ึน (x"= 3.98) รูปภาพสินคfามีความดึงดูด ทันสมัย  

และน_าสนใจ (x"= 4.10) ราคาสินคfาและคุณภาพสินคfาเหมาะสมกัน (x"= 3.89) วิเคราะหzขfอมูลจากการ

สอบถามทำใหfเห็นถึงความสะดวกสบายมากข้ึน ผูfบริโภคสามารถเขfาถึงผลิตภัณฑzไดfง_ายข้ึน โดยการเขfา 

Facebook page ก็สามารถเห็นหนfารfาน รายละเอียดต_าง ๆ เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑz มีแผน

ท่ีออนไลนz เพ่ือความสะดวกต_อการเดินทางมายังกลุ_ม 

 

คำสำคัญ: การพัฒนา, การถ่ายทอดความรู้, ส่ือสังคมออนไลน์, ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to: 1) Study and develop the logo, brand, bag 

made from plastic to be distinctive and modern 2) To study the development and 

transfer of social media knowledge to the woven bag of community enterprise plastic 

strands. The population groups were woven bag communities from Khlong Mai plastic 

line, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province. By this study, the research instruments 

were divided into 2 parts, which were qualitative research tools using In-depth interview 

questions and quantitative research tools using questionnaire (Questionnaire) Google 

Form. Percentage was used to describe the data percentage (Boonchom Srisamah, 1992: 

101) Mean statistic used to find the middle value from the data from Sample group 

(Boonchom Si Sa-ad, 1992: 102)  

The Research results found that: satisfaction with digital market management 

Woven bags from plastic threads, Khlong Mai Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon 

Pathom Province, the opinions of the form of content presentation on Facebook after the 

development of consumers in the Gen Y: Generation Y found that the opinions were at 

the highest level, namely, the perception of information and content via online media 

quickly (x"= 4.83). Creating public relations media could generate revenue and expandcd 

to benefit the community (x"= 4.63) and it was at a high level. as creating a Facebook 

Page. with impression news (x"= 3.52), the development of the logo of bags made from 

plastic to look more modern (x"= 3.98), Product images were attractive, Modern and 

interesting (x"= 4.10), product prices and product quality are appropriate (x"= 3.89), 

analyze data from queries to make it was more convenient the product by accessing  
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the Facebook page which could for easily acess see the store page. Details about community 

enterprises and products had online maps. 

 

Keywords: development, knowledge transfer, social media, community products 

 

บทนำ 
 ตะกรfาสานพลาสติก เดิมทีคนในชุมชนน้ันเขfามาจำหน_ายภายในพิพิธภัณฑzหุ_นข้ีผ้ึงไทย นครชัยศรี 

ในนามกลุ_มกลfวยฉาบ เขาพนมนางจังหวัดกาญจนบุรีและสาธิตการทำกลfวยฉาบและขนมชนิดต_าง ๆ  

เร่ิมจากความคิดจากการทำขนมพับตองและตอกไมfไผ_เปÄนส_วนประกอบในการทำขนมพับเปÄนกระทงต_าง ๆ 

มีตอกจักสานเปÄนตัวช_วยยึดแต_ไมfไผ_เวลาทำแลfวหักง_าย จึงคิดคfนวัสดุท่ีเหนียวกว_าคือเสfนพลาสติก แต_ไม_

สามารถทำกับอาหารไดf ก็ยังนึกถึงเสfนพลาสติกจึงไดfทดลองสานควบคู_กับการทำขนมเร่ือยมาต_อมาไดfมีการ

รูfจักบfานขายกระเปòาสานเสfนพลาสติกโดยมีคุณลำเจียกเปÄนเจfาของท่ีขายอยู_ท่ีพิพิธภัณฑzจึงไดfทำการสอน

วิธีการสานเสfนพลาสติกจนมีความชำนาญและนำมาประยุกตz โดยใชfเสfนพลาสติกแทนวัสดุธรรมชาติสาน

เปÄนรูปทรงต_าง ๆ เร่ิมจากตะกรfาใส_ของช้ินเล็ก ๆ จากน้ันไดfพัฒนารูปแบบท่ีทันสมัย สีสันสวยงามมากข้ึน  

ซ่ึงการใชfเสfนพลาสติกสามารถทำไดfง_าย เพราะมีความอ_อนน่ิม เหนียว ยืดหยุ_นไดfดี สามารถหักพับไดf 

สามารถนำมาพัฒนาและเปÄนอาชีพเสริมไดf ต_อมาทางรfานของคุณลำเจียกไดfเลิกและไปทำกิจการอย_างอ่ืน

จึงไดfพัฒนาการทำกระเปòาสานจากเสfนพลาสติกต_อในพิพิธภัณฑzต_อและพัฒนารูปแบบต_าง ๆ จนเปÄนท่ี

ตfองการของตลาดท่ัวไปดังน้ันผูfวิจัยจึงไดfมองช_องว_างท่ีจะสามารถพัฒนาส่ือสังคมออนไลนzท่ีในป|จจุบันมี

ผูfคนจำนวนมากนิยมใชfกันอย_างแพร_หลาย มีอิทธิพลต_อการตัดสินใจในการซ้ือสินคfาและบริการในยุค

ป|จจุบันเปÄนลำดับแรก คือ ส่ือออนไลนz ท่ีมีท้ังภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว คลิปวีดิโอและเสียง แต_มีตfนทุน 

ในการทำท่ีต่ำกว_าส่ือประชาสัมพันธzอ่ืน ๆ มาก เหมาะแก_การนำมาใชfในการประชาสัมพันธzธุรกิจในยุกตz

สมัยนิยมน้ี ส่ือออนไลนzยังสามารถเขfาถึงไดfทุกท่ีทุกเวลา ผ_านอุปกรณzอิเล็กทรอนิกสzหลากหลายชนิด และมี

บทบาทอย_างมากในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชากรส_วนใหญ_ การนำกลยุทธzมาใชfผ_านส่ือออนไลนz

จึงทำใหfธุรกิจสรfางความสัมพันธzกับกลุ_มคนไดfหลากหลายมากข้ึน ทางกลุ_มจึงไดfนำส่ือออนไลนzและรูปแบบ

บรรจุภัณฑzใหม_ๆมาประยุกตzใชf เพ่ือเพ่ิมมูลค_าของสินคfาและยอดขายสินคfาไดfอย_างมีประสิทธิภาพกลุ_มเรา

จึงไดfมีการพัฒนาฉลากบรรจุภัณฑz พัฒนาบรรจุภัณฑz พัฒนาช_องทางการจัดจำหน_าย พัฒนาการส่ือสารทาง

การตลาด พัฒนาส่ือประชาสัมพันธzดิจิทัล ใหfมีความน_าสนใจต้ังแต_คร้ังแรกท่ีเห็นและง_ายต_อการจดจำ  

มีสีสันสวยงามสามารถดึงดูดความน_าสนไดfเปÄนอย_างดี มีรายละเอียดต_าง ๆ ครบถfวน โดดเด_น สะดวก 

สามารถใชfส่ือสารไดfเปÄนอย_างดี และมีความเหมาะสมต_อการนำมาใชfกับงานคร้ังน้ี 

 
โจทยAวิจัย/ปEญหาวิจัย 
 1. ระดับคุณลักษณะของผูfส่ือสังคมออนไลนzท่ีนำมาประยุกตzใชfในการประชาสัมพันธz 

2. ระดับการรับรูfและการตัดสินใจผลิตภัณฑzชุมชนผ_านส่ือสังคมออนไลนz 
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3. คุณลักษณะของการพัฒนาดfานการถ_ายทอดองคzความรูf รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบนส่ือท่ีมี

ประสิทธิภาพผ_านส่ือสังคมออนไลนzท่ีมีผลต_อการจดจำจากสีสันและการออกแบบบรรจุภัณฑzเปÄนอย_างไร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบนส่ือ

สังคมออนไลน์ ชุมชนกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 

2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ส่ือสังคมออนไลน์ส่ือดิจิทัลกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนกระเป๋า

สานจากเส้นพลาสติก 

 

การดำเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีใชfระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยมีองคzประกอบสำคัญ

ต_อไปน้ี  

  1. ประชากรและกลุ_มตัวอย_าง (Populations and Sampling) ประชากรท่ีใชfในการศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ีผูfวิจัยมุ_งศึกษา “การพัฒนาและถ_ายทอดความรูfส่ือสังคมออนไลนzกระเปòาสานจากเสfน

พลาสติก ตำบลคลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดfแก_ ชุมชนกระเปòาสานจากเสfนพลาสติก 

คลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ_มตัวอย_างท่ีใชfในการศึกษา ไดfแก_ สมาชิกชุมชนกระเปòา

สานจากเสfนพลาสติก คลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเปÄนกลุ_มตัวอย_างเชิงปริมาณ กําหนด

ขนาดของกลุ_มตัวอย_างโดยใชfตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ไดfกลุ_มตัวอย_างเปÄนบุคลากร จํานวน 213 

คน แลfวสุ_มตัวอย_างแบบหลายข้ันตอน (Multistate Sampling Scheme) ส_วนกลุ_มตัวอย_างเชิงคุณภาพ 

ไดfแก_ ผูfเช่ียวชาญดfานการบริหารการศึกษาท่ีไดfจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน ซ่ึงเปÄนผูfใหfขfอมูล

สำคัญ (Key Informants)   

  2. เคร่ืองมือท่ีใชfในการวิจัย แบบสอบถามแบ_งเปÄน 2 ส_วน คือ เคร่ืองมือวิจัยเชิงคุณภาพใชfแบบ 

สัมภาษณz เชิงลึก (In-depth Interview Questions) และเคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณใชfแบบสอบถาม 

(Questionnaire) Google Form ท่ีผูfศึกษาไดfสรfางข้ึนมาเพ่ือเปÄนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขfอมูลจาก

กลุ_ม ตัวอย_าง เพ่ือการศึกษาการจัดการตลาดดิจิทัล ชุมชนกระเปòาสานจากเสfนพลาสติก ตำบลคลองใหม_ 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

    2.1 การสรfางเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูfวิจัยศึกษารวบรวม

ขfอมูลจากเอกสารๆเพ่ือออกแบบคำถามท่ีใชfในการสัมภาษณzเชิงลึก (Indepth Interview Questions)  

โดยมีสาระตรงกับวัตถุประสงคz เพ่ือสอบถามผูfท่ีมีประสบการณzตรงและเก่ียวขfองกับการการพัฒนาและ

ถ_ายทอดความรูfส่ือสังคมออนไลนzกระเปòาสานจากเสfนพลาสติก ตำบลคลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม 

    2.2 การสรfางเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชfในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม 

การพัฒนาและถ_ายทอดความรูfส่ือสังคมออนไลนzกระเปòาสานจากเสfนพลาสติก ตำบลคลองใหม_ อำเภอ 
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สามพราน จังหวัดนครปฐมโดยการสรfางแบบสอบถามในระบบออนไลนz ดfวย Google Form มีจำนวน  

3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 ขfอมูลท่ัวไปของผูfตอบแบบสอบถาม ไดfแก_ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ

รายไดf เฉ ล่ียต_ อ  เดือนตอน ท่ี  2 ขf อ มูล เก่ียวกับพฤติกรรมการใชf อิน เทอรz เน็ ตของประชาชน 

ในกรุงเทพมหานคร ไดfแก_ ความถ่ีในการ ใชfอินเตอรzเน็ต พฤติกรรมในการใชfส่ือดิจิทัลในรูปแบบใด 

ใชfอินเตอรzเน็ตเพ่ือวัตถุประสงคzใดและประเภทสินคfาท่ีจะซ้ือสินคfาและบริการผ_านอินเทอรzเน็ตในอนาคต 

ตอนท่ี 3 ขfอเสนอแนะการหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการทดสอบความเท่ียงตรง ผูfวิจัยไดfนำแบบสอบถาม

ท่ีสรfางข้ึนสำหรับการวิจัยไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยใชfผูfเช่ียวชาญ 5 คน และการทดสอบ

ความเช่ือม่ันเพ่ือหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยการหาค_าสัมประสิทธ์ิอัลฟêาของครอนบาค 

โดยมีความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

   2.3 การเก็บรวบรวมขfอมูล ผูfวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขfอมูลดfวยตัวเองโดยการสรfางลิงคz

ขfอมูลทางอินเตอรzเน็ต จํานวน 213 ฉบับ ไดfรับขfอมูลแบบสอบถามคืนมา จํานวน 213 ฉบับ คิดเปÄนรfอยละ 

100 โดยเก็บขfอมูลระหว_างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

   2.4 การวิเคราะหzและสังเคราะหzขfอมูล ขfอมูลเชิงปริมาณใชfโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทาง

สังคมศาสตรzโดยการแจกแจงค_าความถ่ี รfอยละ ค_าเฉล่ีย ส_วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธz

แบบเพียรzสัน และการวิเคราะหzถดถอยพหุคูณโดยวิธีสเตปไวซz ส_วนเชิงคุณภาพใชfการวิเคราะหzเน้ือหา 

(Content Analysis) เพ่ือกำหนดหัวขfอ/กลุ_มหัวขfอสำคัญ และแนวคิดสำคัญอันเปÄนแก_นสารของการวิจัย

โดยใชfวิธีบรรยาย (Narrative Form) จากน้ันนำขfอมูลท่ีไดfมาตรวจสอบความครบถfวนและความถูกตfองของ

ขfอมูลในข้ันตอนสุดทfาย  
 

สถิติท่ีใช2หาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดfแก_ 

 1. การวิเคราะหzขfอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชfการวิเคราะหzเน้ือหา (Content 

Analysis) โดยการจำแนกถfอยคำหรือขfอความท่ีผูfใหfขfอมูลสำคัญแสดงความคิดเห็นแลfวนำมาวิเคราะหz

อภิปรายถึงขfอเท็จจริง และประเด็นสำคัญเพ่ือตอบคำถามการศึกษา   

 2. การวิเคราะหzขfอมูลเชิงปริมาณ ใชfการประมวลผลขfอมูลดfวยโปรแกรมคอมพิวเตอรzสำเร็จรูปโดย

การตรวจสอบขfอมูล (Editing) ความถูกตfองของแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม_สมบูรณzออกลง

รหัส (Coding) แบบสอบถาม แลfวประมวลผลแต_ละส_วนดังน้ี  

   2.1 การวิเคราะหzขfอมูลท่ัวไปของผูfตอบแบบสอบถามและขfอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชf

อินเทอรzเน็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานครวิเคราะหzขfอมูลโดยใชfสถิติพรรณา (Descriptive Statistical) 

โดยใชfตารางแจกแจงความถ่ีเปÄนค_ารfอยละ (Percentage) 

   2.2 การวิเคราะหzขfอมูลความพึงพอใจของผูfบริโภคท่ีมีต_อ “ชุมชนกระเปòาสานจากเสfนพลาสติก 

ตำบลคลองใหม_ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” โดยใชfสถิติพรรณนา Descriptive Statistical)  

โดยค_าเฉล่ีย (Mean) เกณฑzการใหfคะแนนของแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยมีน้ำหนักคะแนน  

5 ระดับ 
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1. การหาค_ารfอยละ (Percentage) ใชfในการอธิบายค_ารfอยละขfอมูล (บุญชม ศรีสะอาด, 

2535: 101)  

สูตรในการคำนวณ  P  =  n N × 100 

   เม่ือ P  แทนค_า รfอยละ   

    n แทนค_า ความถ่ีท่ีตfองการแปลงใหfเปÄนรfอยและ    

    N แทนค_า จำนวนหรือความถ่ีท้ังหมด 

  2. สถิติท่ีใชfในการหาค_าเฉล่ีย (Mean) ใชfในการหาค_ากลางจากขfอมูลกลุ_มตัวอย_าง  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 102)  

   สูตรในการคำนวณ #̅ = ∑# % 

   เม่ือ &" แทน ค_าคะแนนเฉล่ีย 

    ∑  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ_ม 

    ' แทน จำนวนคะแนนในกลุ_มขfอมูลท้ังหมด 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ส่ือสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก ตำบล

คลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมมีวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาช่อง

ทางการจัดจำหน่ายท่ีเป็นส่ือออนไลน์ให้ดีข้ึนทันสมัยมากข้ึนของชุมชนและเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 

การจัดการตลาดดิจิทัลท่ีทันสมัย และด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของกระเป๋าสานจากเส้น

พลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  วิเคราะห์ SWOT กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 
 

The topic Strengths Opportunities Weaknesses Threats 

Product มีสีสันท่ีสวยงาม  

วัสดุท่ีใช้สานมีความ

คงทน แข็งแรง 

การดัดแปลงรูปทรง

หรือการทำขนาด

อ่ืน ๆ เป็นไปได้ยาก

กว่าวัสดุอ่ืน ๆ  

ท่ีนำมาใช้ 

อาจมีการต่อยอด

การใช้วัสดุเพ่ือ

พัฒนาสินค้า

หลายรูปแบบ 

สินค้ามีคู่แข่งขัน

มากในส่วนอ่ืน

และลูกค้าบาง

กลุ่มไม่นิยม

สินค้าสาน 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

The topic Strengths Opportunities Weaknesses Threats 

Price ราคาเหมาะสมกับ

สินค้า ไม่แพงเกิน

คุณภาพสินค้า 

ราคาขายในพ้ืนท่ี

ของพิพิธภัณฑ์ 

และชุมชน 

สามารถขยาย

รายได้ส่วนน้ีได้

จากการขายผ่าน

อ่ืนหรือการสร้าง

กิจกรรม 

สินค้าบางตัวท่ีใช้

วัสดุอ่ืนมาร่วม

อาจจะมีราคาท่ี

สูงเกินกว่าท่ี

กำหนด 

Place สถานท่ีจำหน่ายใกล้

กับจุดชมพิพิธภัณฑ์

จึงสะดวกต่อ

นักท่องเท่ียว 

สถานท่ีจัดจำหน่าย

เป็นพิพิธภัณฑ์จึง

ยากต่อการ

จำหน่ายเพราะ 

จะขายได้ดีช่วย

เทศกาล 

สามารถท่ีจะ

จัดทำส่ือ

ออนไลน์ได้เพ่ือ

ขยายกิจการหรือ

การท่ีจัดทำสาขา

อ่ืนเพ่ือต่อยอด

ธุรกิจ 

สถานท่ีใน

พิพิธภัณฑ์มี

สินค้าจำหน่าย

หลาชนิดจึงเกิด

การเลือกซ้ือ 

Promotion มีการลด แลก แจก 

แถม ในตัวของสินค้า

และการซ้ือขายผ่าน

ออนไลน์ 

ราคาท่ีจับต้องได้

เฉพาะในชุมชน

พ้ืนท่ีจึงอาจไม่

สามารถต่อยอดได้

มาก 

จะสามารถจัดทำ

ในช่วงเทศกาล

ต่าง ๆ ท่ีมี

นักท่องเท่ียวมา

ชมพิพิธภัณฑ์ 

กลุ่มลูกค้าท่ีเป็น

เป้าหมายเข้าถึง

ยากและอาจจะ

ไม่มีความสนใจ 

 

ตารางท่ี 2  จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 
 

อายุ จำนวน(คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่า 20 ปี (Gen Z) 26 12.1 

21-30 ปี (Gen Y) 121 57 

31-40 ปี (Gen X) 58 27.1 

41 ปีข้ึนไป (Gen B) 8 3.8 

รวม 213 100 

  

จากตารางท่ี 2 พบว่า ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม

มีอายุ 21-30 ปี มีจำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาของผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 31-40 ปี  
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มีจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมาอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 26 คิดเป็นร้อยละ 12.1 และ

สุดท้ายอายุ 41 ปีข้ึนไปผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 

 

ตารางท่ี 3  ระดับความคิดเห็นด้านรูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบน Facebook หลังการพัฒนาของผู้บริโภค 

               โดยรวม 
 

การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ส่ือสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจาก
เส้นพลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม &" S.D. แปลผล 

1. การจัดทำส่ือ Page Facebook สร้างความประทับใจ 

   ในการรับรู้ข่าวสาร 
4.36 0.79 มาก 

2. การจัดทำ Page Facebook ช่วยทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

   ท่ีอัพเดทเร็วข้ึน 
4.47 0.69 มาก 

3. การติดต่อส่ือสาร รับรู้ข้อมูล และรายละเอียดสินค้า สะดวก 

   มากข้ึน  
4.52 0.62 มากท่ีสุด 

4. การซ้ือขายแลกเปล่ียนมีความสะดวกสบายมากข้ึน 4.47 0.63 มาก 

5. ลูกค้ารู้จักแบรนด์สินค้าและตัวสินค้ามากข้ึน 4.44 0.73 มาก 

6. การจัดทำ Page Facebook สร้างรายได้และต่อยอดกิจการ 

   มากข้ึน 
4.53 0.72 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ส่ือสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจาก 

เส้นพลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเน้ือหาต่าง ๆ ผ่านส่ือ online ได้อย่างรวดเร็ว (x"= 4.52) 

การจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์สามารถสร้างรายได้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน (x"= 4.53) และอยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ การจัดทำส่ือ Page Facebook สร้างความประทับใจในการรับรู้ข่าวสาร (x"= 4.36)  

การพัฒนาโลโก้สินค้ากระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกให้ดูทันสมัยข้ึน (x"= 4.47) รูปภาพสินค้ามีความดึงดูด 

ทันสมัย และน่าสนใจ (x"= 4.47) และราคาสินค้าและคุณภาพสินค้าเหมาะสมกัน (x"= 4.44) 
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ตารางท่ี 4  ระดับความคิดเห็นด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาโลโก้ หลังการพัฒนาของผู้ชุมชน 

                โดยรวม 
 

ความพึงพอใจต่อการจัดการตลาดดิจิทัล กระเป๋าสานจากเส้น
พลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม &" S.D. แปลผล 

1. โลโก้มีความทันสมัยมากข้ึน 4.61 0.49 มากท่ีสุด 

2. โลโก้เป็นท่ีน่าจดจำและเป็นจุดสังเกตได้มากข้ึน 4.55 0.70 มากท่ีสุด 

3. กระตุ้นยอดขายให้กับตัวผลิตภัณฑ์และเป็นการต่อยอดตัว 

   ผลิตภัณฑ์ 

4.58 0.61 มากท่ีสุด 

4. การเข้าถึงไปยังตัวสินค้ามากข้ึนโดยการสร้าง QR CORD  

    ลงบนตัวโลโก้สินค้าด้วย 

3.81 0.82 มาก 

5. ฐานลูกค้ามีการขยายมากข้ึนเน่ืองจากมีการบอกต่อ 4.09 1.00 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ โลโก้มีความทันสมัยมากข้ึน  

(x"= 4.61) โลโก้เป็นท่ีน่าจดจำและเป็นจุดสังเกตได้มากข้ึน (x" = 4.55) กระตุ้นยอดขายให้กับตัวผลิตภัณฑ์

และเป็นการต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์ (x"= 4.58) และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเข้าถึงไปยังตัวสินค้ามากข้ึน

โดยการสร้าง QR CORD ลงบนตัวโลโก้สินค้าด้วย (x"= 3.81) ฐานลูกค้ามีการขยายมากข้ึนเน่ืองจากมี 

การบอกต่อ (x"= 4.09) 

 

ตารางท่ี 5  ระดับความคิดเห็นด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบน Facebook  

               หลังการพัฒนาของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y: Generation Y 

 

ความพึงพอใจต่อการรับรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระเป๋าสาน
จากเส้นพลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม &" S.D. แปลผล 

1. การจัดทำส่ือ Page Facebook สร้างความประทับใจในการรับรู้ 

    ข่าวสาร 
3.52 0.71 มาก 

2. การพัฒนาโลโก้สินค้ากระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกให้ดูทันสมัยข้ึน 3.98 0.66 มาก 

3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเน้ือหาต่าง ๆ ผ่านส่ือ online ได้อย่างรวดเร็ว 4.83 0.55 มากท่ีสุด 

4. รูปภาพสินค้ามีความดึงดูด ทันสมัย และน่าสนใจ 4.10 0.77 มาก 

5. ราคาสินค้าและคุณภาพสินค้าเหมาะสมกัน 3.89 0.76 มาก 

6. การจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์สามารถสร้างรายได้และต่อยอดให้เกิด 

   ประโยชน์แก่ชุมชน 
4.63 0.75 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า ความคิดเห็นด้านรูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบน Facebook หลังการพัฒนา

ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y: Generation Y พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารเน้ือหาต่าง ๆ ผ่านส่ือ online ได้อย่างรวดเร็ว (x"= 4.83) การจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์สามารถ 

สร้างรายได้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน (x"= 4.63) และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดทำส่ือ 

Page Facebook สร้างความประทับใจในการรับรู้ข่าวสาร (x"= 3.52) การพัฒนาโลโก้สินค้ากระเป๋าสาน

จากเส้นพลาสติกให้ดูทันสมัยข้ึน (x"= 3.98) รูปภาพสินค้ามีความดึงดูด ทันสมัย และน่าสนใจ (x"= 4.10) 

ราคาสินค้าและคุณภาพสินค้าเหมาะสมกัน (x"= 3.89) 

 

ตารางท่ี 6  ระดับความคิดเห็นด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาบน Instagram  

               หลังการพัฒนาของผู้บริโภค 

 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ รูปภาพและวิดีโอทันมัยมากข้ึน  

เข้าใจง่าย (x"= 4.41) มีการเข้าถึงในช่องทาง Instagram มากข้ึน และสะดวกต่อการติดต่อ (x"= 4.02) 

รูปภาพและวิดีโอมีความดึงดูดให้ผู้ท่ีสนใจมีความสนใจมากข้ึน (x"= 4.43) สามารถเพ่ิมช่องทางการขายของ

สินค้าและเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน (x"= 4.25) และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ช่องทาง สามารถต่อยอดรายได้

ให้กับเจ้าของกิจการ (x"= 3.14) 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจต่อการรับรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระเป๋าสาน
จากเส้นพลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม &" S.D. แปลผล 

1.รูปภาพและวิดีโอทันมัยมากข้ึน เข้าใจง่าย 4.41 0.55 มาก 

2. มีการเข้าถึงในช่องทาง Instagram มากข้ึนและสะดวกต่อการติดต่อ 4.02 0.86 มาก 

3.  รูปภาพและวิดีโอมีความดึงดูดให้ผู้ท่ีสนใจมีความสนใจมากข้ึน 4.43 0.50 มาก 

4. สามารถเพ่ิมช่องทางการขายของสินค้าและเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน 4.25 0.82 มาก 

5. ช่องทางสามารถต่อยอดรายได้ให้กับเจ้าของกิจการ 3.14 0.95 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 7  ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการรับรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาส่ือดิจิทัล 

                กลุ่มวิสาหกิจ 

 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การสร้าง Facebook Fanpage  

(x"= 4.58) QR Code ทำให้มีความสะดวกต่อการใช้งานมากข้ึน (x" = 4.85) รับชมโฆษณาแล้วมีความ

อยากซ้ือผลิตภัณฑ์ (x"= 4.75) และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ รูปแบบการนำเสนอรูปภาพผลิตภัณฑ์มีความ

น่าสนใจ (x"= 4.10) Chatbot ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อผู้ดูแลเพจ (x"= 4.32)  

การส่งเสริมการขายและส่วนลด (x"= 3.69) 

 

อภิปรายผล 
1. การจัดทำส่ือสังคมออนไลน์ Page Facebook สร้างความประทับใจในการรับรู้ข่าวสาร พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า การจัดทำส่ือ Page Facebook สร้างความประทับใจในการรับรู้

ข่าวสาร ในระดับดีมากคือ ร้อยละ 50 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อการการพัฒนาโลโก้สินค้ากระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกให้ดูทันสมัย

ข้ึน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่การพัฒนาโลโก้สินค้ากระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกให้ดูทันสมัย 

ข้ึนในระดับดีมากคือ ร้อยละ 50 

3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเน้ือหาต่าง ๆ ผ่านส่ือ online ได้อย่างรวดเร็วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เห็นว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเน้ือหาต่าง ๆ ผ่านส่ือ online ได้อย่างรวดเร็วในระดับดีมากคือ  

ร้อยละ 45 

4. รูปภาพสินค้ามีความดึงดูด ทันสมัย และน่าสนใจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า

รูปภาพสินค้ามีความดึงดูด ทันสมัย และน่าสนใจในระดับมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 47.4 

ความพึงพอใจต่อการรับรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาส่ือ
ดิจิทัลกลุ่มวิสาหกิจกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก ตำบลคลองใหม่ 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
&" S.D. แปลผล 

1. การสร้าง Facebook Fanpage 4.58 0.75 มากท่ีสุด 

2.  QR Code ทำให้มีความสะดวกต่อการใช้งานมากข้ึน  4.85 0.42 มากท่ีสุด 

3. รับชมโฆษณาแล้วมีความอยากซ้ือผลิตภัณฑ์ 4.75 0.43 มากท่ีสุด 

4. รูปแบบการนำเสนอรูปภาพผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ 4.10 0.91 มาก 

5.  Chatbot ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อผู้ดูแลเพจ  4.32 1.16 มาก 

6. การส่งเสริมการขายและส่วนลด  3.69 0.52 มาก 
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5. ราคาสินค้าและคุณภาพสินค้าเหมาะสมกัน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าราคา

สินค้าและคุณภาพสินค้าเหมาะสมกันในระดับมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 52.6 

6. การจัดทำส่ือสังคมออนไลนzประชาสัมพันธzสามารถสรfางรายไดfและต_อยอดใหfเกิดประโยชนzแก_

ชุมชน พบว_า ผูfตอบแบบสอบถามส_วนใหญ_เห็นว_าการจัดทำส่ือประชาสัมพันธzสามารถสรfางรายไดfและ 

ต_อยอดใหfเกิดประโยชนzแก_ชุมชนในระดับมากท่ีสุดคือ รfอยละ 50 

 

ข2อเสนอแนะ 
1. ข2อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช2 ขfอเสนอแนะท่ัวไป ผูfเก่ียวขfองและผูfรับผิดชอบ

ชุมชนควรมีการติดตามผลการใชfส่ือดิจิทัลอย_างสม่ำเสมอ มีการปรับปรุงขfอมูลใหfทันสมัย ท้ังดfานสินคfา 

ราคา การส_งเสริมการขาย อีกท้ังควรใชfช_องทางอ่ืน ๆ ร_วมดfวยเพ่ือใหfมีลักษณะเปÄน digital ecosystem 

โดยชุมชนตfองต้ังผูfบริหารส่ือสังคมออนไลนz มีการโตfตอบกับลูกคfาท่ีเขfามาทักทายทันท_วงที ใชfส่ือเว็บไซตz

และ inbox ในการส่ังซ้ือควบคู_ไปกับ page facebook ท่ีสรfางข้ึนเพ่ือเปÄนช_องทางออนไลนzท่ีเขfาถึงผูfบริโภค

ไดfรวดเร็ว   
 2. ข2อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต̂อไป ขfอเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังต_อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบ 

การตัดสินใจของผูfบริโภคในส่ืออ่ืน ๆ ศึกษาความสัมพันธzของตัวแปรท่ีเก่ียวขfองเพ่ิมเติมเพ่ือหาความสัมพันธz

ของส่ือท่ีใชfกับผลิตภัณฑzและผูfบริโภค    
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