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Abstract
This research aimed to study the patterns, market situation and presenting the
marketing strategy of the Nakhon Si Thammarat Province's products situation. This research
adopted the qualitative method. The key information of this study were 20 members of
the Lipao production group in the community by using a specific sampling method.
The data were collected through documents, in- depth interviews, and small group
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meetings, also through community participation processes. The semi- structured interview
was used as a research tool. Content analysis was conducted.
The findings showed that patterns and market situations of products from the Lipao
district, Nakhon Si Thammarat Province, the customer groups have unique characteristics
that favor refined and unique products. The product distribution channels mainly come
from selling through the store, followed by social media. This makes it possible to design
strategies for marketing mix such as product strategies, prices, distribution channels, and
marketing promotion. Which each group expert's different skills also used methods vary.
During the conduction of the research, some interesting findings were found that each
group has a unique set of strategies that can be further applied and can be expanded
according to the participatory research process of the community, this also considered to
be a strength that can add value to the product of Lipao, Nakhon Si Thammarat Province
weaving.

Keywords: Marketing Strategy, Distribution Channels, Lipao Handicraft Products
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ สถานการณทางการตลาด และนำเสนอกลยุทธทาง
การตลาดของผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลัก
คือ สมาชิกกลุมผลิตยานลิเภาในชุมชน จำนวน 20 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เก็บรวบรวม
ข อ มู ล จากการศึ ก ษาค น คว า ข อ มู ล จากเอกสาร การสั ม ภาษณ เ จาะลึ ก และการประชุ ม กลุ  ม ย อ ย
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน มีแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบและสถานการณทางการตลาดผลิตภัณฑจักสาน
ย านลิ เ ภา จั งหวั ดนครศรี ธ รรมราชกลุ  มลู กค า เป น ลั ก ษณะเฉพาะที ่ช ื ่ น ชอบสิ น ค า ที ่ มี ความประณี ต
เปนเอกลักษณ ซึ่งชองทางการจำหนายสินคามาจากการจำหนายผานหนารานเปนหลัก รองลงมาคือ
ผานสื่อสังคมออนไลน อีกทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาสวนใหญจะมาจากการบอกกันปากต อปาก
ทำใหสามารถกำหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด ไดแก กลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จำหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งแตละกลุมจะมีความถนัดที่แตกตางกันออกไป วิธีการที่ใช ก็จ ะ
แตกตางกันออกไป เมื่อดำเนินการวิจัยพบวาขอคนพบที่นาสนใจ คือ แตละกลุมจะมีเอกลักษณเฉพาะของ
กลยุทธที่สามารถนำมาตอยอด ขยายผลไดตามกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมของชุมชน และถือเปนจุด
แข็งที่สามารถเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป
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คำสำคัญ: กลยุทธการตลาด, ชองทางการจัดจำหนาย, ผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา
บทนำ
งานหัตถกรรมเปนผลงานสรางสรรคสิ่งประดิษฐที่มีคุณคา สืบสานสายใยแหงวัฒนธรรม ภูมิปญญา
พื ้ น บ า นของประเทศไทย แสดงถึ งความเปน อัตลักษณและศิลปวัฒ นธรรม (Patcharametha, 2016)
เชนเดียวกันกับผลิตภัณฑยานลิเภา เปนงานหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบานที่มีเอกลักษณพิเศษของภาคใต
เปนงานหัตถกรรมจักสานประเภทหนึ่งที่สานหรือถักดวย ยานลิเภา หรือ ลิเภา เปนพืชตระกูลเฟรน หรือ
เถาวัลย ชนิดหนึ่ง เปนเฟรนที่ทอดเลื้อยพาดพันกับตนไมอื่นยาวไดหลายเมตร บางชนิดเลื้อยปนปายไปได
ยาวถึง 5 เมตร แตโดยทั่วไปยาวราว 1–2 เมตร กระจายพันธุอยูในปาละเมาะ ดิบชื้น ในเขตรอนและ
กึ่งรอนทั่วโลก แหลงที่พบยานลิเภามาก เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส
เปนตน (The Support Arts and Crafts International Centre of Thailand, 2020)
ผลิตภัณฑจักสานยานลิเภาเปนผลิตภัณฑอัตลักษณที่อยูคูจังหวัดนครศรีธรรมราชมาชานาน ไมวา
จะเปนกระเปา เครื่องประดับ (Pharitporn, 2018) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไดมีการบริการ
วิชาการและงานวิจัยที่รวมพัฒนาผูประกอบการผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเห็น
ถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนไป ซึ่งหลังจากที่ทีมวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อสอบถามขอมูล ปญหาและความตองการของ
ชุมชน พบวา รูปแบบการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหนายไดพัฒนาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
จนถึงปจจุบันพบวารูปแบบผลิตภัณฑมี 2 ประเภทหลัก ไดแก ผลิตภัณฑจักสานยานลิเภาแบบโปรง และ
ผลิตภัณฑจักสานยานลิเภาแบบทึบ ที่มีความปราณีตสูง กลุมลูกคาเปาหมายเปนคนละกลุมกันแต การ
กำหนดกลยุทธทางการตลาด หรือการกำหนดชองทางการจัดจำหนายยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก จึงทำให
ขาดโอกาสในการยกระดับรายไดอยางเปนรูปธรรม เมื่อศึกษาเพิ่มเติมจะเห็นไดวาตลาดที่สำคั ญของ
ผลิตภัณฑจักสานยานลิเภาเปนตลาดที่มีความสนใจเฉพาะกลุม ซึ่งมีเพียงผูประกอบการบางรายเทานั้นที่
สามารถเขาถึงชองทางการตลาดสวนนี้ได ทั้งนี้ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากกลยุทธการตลาดที่ใชไมปรับเปลี่ยน
รับความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมากในปจจุบัน และการขาดแนวทางในการพัฒนา
กลยุทธการตลาด ผูวิจัยจึงเห็นวาการพัฒนาแนวทางกลยุทธการตลาดที่ชุมชนมีสวนรวม หรือการสรางนวัต
กรในทองถิ่นจะสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืนในอนาคต ในสวนของชองทางการจัดจำหนายก็ถือเปนอีก
ปจจัยที่จะสามารถยกระดับรายไดของผูประกอบการไดจึงเปนที่มาของโครงการวิจัยการพัฒนากลยุทธ
การตลาดและชองทางการจัดจำหนาย โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วัตถุประสงค
1. เพื ่ อ ศึ ก ษารู ป แบบและสถานการณ ท างการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ จ ั ก สานย า นลิ เ ภา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
2. เพื ่ อ นำเสนอกลยุ ท ธ ท างการตลาดแบบเน น คุ ณ ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ั ก สานย า นลิ เ ภา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตของเนื ้ อ หาเป น การศึ ก ษารู ป แบบและสถานการณ ท างการตลาดผลิ ตภั ณ ฑ จ ั ก สาน
ยานลิเภา และกลยุทธทางการตลาด
ขอบเขตดานผูใหขอมูล คือ สมาชิกกลุมผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตพื้นที่ คือ กลุมยานลิเภาโพธิ์เสด็จ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, กลุมเกษตรกร
จักสานปลูกย านลิเ ภา ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และกลุมสตรีสหกรณการเกษตรเมื อ ง
นครศรีธรรมราช ต.ทาเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ขอบเขตระยะเวลาดำเนินงานวิจัย การดำเนินงานวิจัยเปนเวลา 1 ป

กรอบแนวคิด
ศึกษารูปแบบการตลาดของ
ผูประกอบการผลิตภัณฑจักสาน
ยานลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช
- การตลาดแบบดั้งเดิม
- การตลาดแบบสมัยใหม

ศึกษาสถานการณทางการตลาด
ผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- สวนผสมทางการตลาด

กลยุทธการตลาดแบบเนนคุณคาผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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นิยามศัพท
กลยุทธการตลาด หมายถึง แนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับสรางผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมายและตลาดเปาหมาย ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย
และการสงเสริมการตลาด
ชองทางการตลาด หมายถึง การหาวิธีใหสิน คา บริการ หรือตราสินคาเพื่ อเขาถึ งกลุมลู ก คา
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ั ก สานย า นลิ เ ภา หมายถึ ง งานหั ต กรรมเครื ่ อ งจั ก รสานพื ้ น บ า นของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชที่นำมาสานเปนภาชนะและเครื่องใชตาง ๆ เชน กระเปาถือ กระเปาหมาย พาน หมวก
เปนตน

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
แนวคิดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy)
Kotler (1997) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การนำเสนอสิ่งที่สามารถสนอง
ความตองการของผูบริโภค โดยทำใหกิจการนั้นบรรลุวัตถุประสงคและสามารถแขงขันกับธุรกิจที่เกิดใหม
ซึ่งประกอบดวย 1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product Strategy) หมายถึง ผลิตภัณฑที่สนองความตองการ
ของลูกคา เพื่อแสดงใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม หรือไดรับการปรับปรุงที่ดีขึ้น (New and Improved)
(Wanvanit, 2005) 2. กลยุทธดานราคา (Price Strategy) ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value)
ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะซื้อ ดังนั้นผูกำหนดกลยุทธราคาตอง
คำนึงถึงปจจัยตาง ๆ ไดแก คุณคาที่รับรู ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ และการแขงขัน ซึ่งควร
พิจารณาปจจัยทางดานราคา เชน ระดับราคาสวนลด เงื่อนไขการชำระเงิน สินเชื่อการคา และเงื่อนไขการ
ชำระเงิน เปนตน 3. กลยุทธดานชองทางการจัดจำหนาย (Place Strategy) หมายถึง ชองทางที่ล ูกคา
สามารถเขาถึงและเลือกใชบริการได นอกจากเปนชองทางการจัดจำหนายแลวยังเปนชองทางในการ
กระจายขอมูลขาวสาร การสงเสริมการขาย การชำระเงิน และการจองสินคา 4. กลยุทธการสงเสริ ม
การตลาด (Promotion Strategy) เปนการติดต อระหวางผู ซื ้อกับผู ขาย โดยการติดตอสื ่ อสารอาจใช
พนั ก งานทำการขาย (Personal Selling) และการติ ด ต อ โดยไม ใ ช ค น (Non-Personal Selling) โดย
เครื ่ อ งมื อ อาจเลื อ กใช เ ครื ่ อ งมื อ การสื ่ อ สารแบบประสมประสานกั น (Integrated Marketing
Communication) โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขง

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนำรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ผูใหขอมูลหลัก คือ
คือ สมาชิกกลุมผลิตยานลิเภาในชุมชน จำนวน 20 คน ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
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Sampling) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research)
การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interviews) และการประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง การวิเคราะห
ขอมูล ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Cresswell, 1994; Onwuegbuzie, Leech and Collins, 2012)

ผลการวิจัย (Results)
1. รูปแบบทางดานการตลาดของผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา
เนนรูปแบบของการตลาดแบบดั้งเดิม เนื่องจากผลิตภัณฑจักสานยานลิเภายังเนนที่ตัวผลิตภัณฑหรือตัว
สินคาเปนหลัก กลาวคือเนนที่คุณคาและการใชงานเปนการขายผลิตภัณฑโดยตัวของผลิตภัณฑเอง และ
สำหรับสถานการณดานการตลาด สามารถอธิบายไดดังนี้
1.1 ตั ว ผลิ ตภั ณฑ จ ักสานย า นลิเภา พบวา สว นใหญมาจากความตองการของกลุมเฉพาะ
ที่ถือวาเปนตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ปจจัยที่สำคัญคือผลิตภัณฑเปนงานฝมือที่มีคุณคา ผานกระบวนการผลิตที่
ใชเวลานาน มีความประณีต ซึ่งแตละกลุมจะมีตลาดเปาหมายของตนเองที่เ ปนกลุมหลัก โดยอาจจะ
มองขามการเขาไปทำตลาดใหมๆ ดังที่คำสัมภาษณของสมาชิกทั้งสามกลุม กลาววา
“...ลูกคาตองการสินคาที่เปนงานฝมือ มีเอกลักษณ ลูกคาเคยเลาวาออกงานงานนึง
คนถือกระเปาแบรนดแนมหลายคน แตกระเปาที่ไดรับความสนใจและมีคนถามถึงมากๆ คือ กระเปา
ยานลิเภาของเขา รูสึกภูมิใจมากๆ งามมากจริงๆ...สมาชิกกลุม B2”
“...ของกลุมปาสวนมากจะเปนลูกคาประจำที่เคยซื้อ เขาจะมาซื้อแบบใหมๆ ไปใชกัน
แลวก็มีบอกกันปากตอปาก เราก็จะไดลูกคาเพิ่มมาเรื่อย ๆ คะ ลูกคาชอบของแบบคุณภาพ ของดีๆ เขาจะ
รูวาถามาจากทางปาตุนจะเปนของดี ใชไดทน ๆ... สมาชิกกลุม A1”
“...ลูกคาตอนนี้ที่เปนลูกคาหลัก จะเปนลูกคาเกาๆ และก็เพื่อนๆ ของเขา และอีกกลุม
คือ กลุมออนไลน จะมีสั่งทางเฟซบุก ทางไลน....สมาชิกกลุม A3”
“...ลูกคาของปาจะมารับที่รานไปนะ ตรงนี้เปนจุดรวมของของกลุม สวนมากจะเปน
พอคาแมคาที่เอาไปขายตอ หรือบางทีเอาไปเปนของฝากในรานของฝากก็มีนะ... สมาชิกกลุม C1”
“...ลูกคาของพี่คือคนที่มาเดินในหางหรือคนที่หาของฝากคะ แมแกจะเอาของมาใหเรา
เราจะเอามาตั้งขายเปนจุดประจำเลย... สมาชิกกลุม C2”
จากคำใหสัมภาษณของกลุมผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา ใหเห็นไดวา สถานการณดานการตลาด
ของผลิตภัณฑของแตละกลุมจะมีความสอดคลองกัน ยกตัวอยางเชน ลูกคาเปาหมายจะเปนลูกคาประจำที่
รูจักผลิตภัณฑเปนอยางดี รวมทั้งยังมีกลุมพอคาคนกลาง (พอคา แมคา) ที่ตองการนำผลิตภัณฑไปขายตอ
เปนตน ซึ่งลูกคาที่มาซื้อเปนประจำนั้น เนื่องจากเห็นถึงคุณคาของผลิตภัณฑ ไดแก ความประณีต มี
การพัฒนากลยุทธการตลาดและชองทางการจัดจำหนายโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อเพิ่มรายไดผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เอกลักษณ และความคงทนของสินคา เปนตน ซึ่งความเปนจริงแลวอรรถประโยชนที่ไดรับของผูบริโภคผาน
คุณคาของผลิตภัณฑ ทำใหเกิดแนะนำ (Refer) บอกตอ (Review) และซื้อซ้ำ (Repurchase) กับความ
ภักดีตอแบรนด (Brand Loyalty) (Rungruangphon, 2020) และแนนอนคุณคาที่ลูกคาไดรับ (Customer
Delivered Value) ยอมเกิดขึ้นจากผลตางระหวางคุณคาทั้งหมดที่ลูกคาไดเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดที่
จายไป อาจเริ่มตั้งแตการหาขอมูลการใหไดมาของสินคา หรือตนทุนขณะที่ใช สินคา/บริการ (Zeithaml,
1988)
1.2 ชองทางการจัดจำหนายของกลุมผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา พบวา สวนใหญจะมีชองทาง
การจำหนายสินคาผานหนารานเปนหลัก มีบางกลุมที่เพิ่มชองทางในการจำหนายสินคาผานทางออนไลน
(เฟซบุก) แตจะเลือกซื้อสินคาที่ราคาไมสูงเกินไป ดังที่คำสัมภาษณของสมาชิกทั้งสามกลุม กลาววา
“...ลูกคาออนไลนเขาจะสั่ งแบบราคาไมสูงมากไปกอน คือชอบแหละแตยังกล าๆ
กลัวๆ ที่จะสั่ง แตพอไดสั่งสักครั้งสวนมากจะมีใบที่ 2 ที่ 3 ตามมาในราคาที่สูงขึ้น... สมาชิกกลุม A2”
“...ลูกคาที่ซื้อจะเปนลูกคาเกา เขาจะมาซื้อเปนระยะ บางคนก็ติดตามเฟซบุกพอเห็น
ลายใหม แบบใหมถูกใจก็จะติดตอมา หรือบางครั้งตัวเองไมซื้อก็ชวนเพื่อนมาซื้อในลายที่ตัวเองชอบก็มี...
สมาชิกกลุม A3”
“...ลูกคากลุมใหมที่นาสนใจ โดยเฉพาะชวงโควิดนี้นะยอดไมลดเพราะลูกคาออนไลนนี่
เลย และหลังๆ นี้คนก็ซื้อกันมากขึ้นมากกวาเมื่อกอน อาจจะเพราะเชื่อมั่นมากขึ้นนะ...สมาชิกกลุม A2”
กล า วได ว  า ช อ งทางการจั ด จำหน า ยสิ น ค า ของกลุ  ม ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ั ก สานย า นลิ เ ภา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช แมจะมีชองทางการจัดจำหนายหนารานเปนหลักนั้น แตก็เริ่มนำการตลาดผานสื่อสังคม
ออนไลนมาใชที่เปนลูกคากลุมใหม อาทิ Facebook Line Twitter Instagram Google Youtube เปนตน
เนื่องดวยสื่อดังกลาวสามารถเขาถึงไดงายในทุกที่ ทุกเวลา มีสินคาใหเลือกหลากหลาย สามารถทำการซื้อ
สินคาไดอยางรวดเร็ว เพิ่มยอดขายได (Wongtip, 2018)
2. กลยุทธทางการตลาด พบวา กลุมผลิตภัณฑจักรสานยานลิเภาที่มีเหมาะสมสามารถแบงกลยุทธ
ออกเปนสวนๆ ไดดังนี้
2.1 กลยุทธผลิตภัณฑ พบวา แตละกลุมจะมีความแตกตางกันออกไป สอดคลองกับความ
ตองการของลูกคากลุมนั้นๆ และความถนัดในการผลิตของกลุมชุมชน จุดเดนของผลิตภัณฑที่นำมาเปนจุด
ขายก็จะมีการนำเสนอที่แตกตางกัน
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“...สินคาเราจะเนนทำแบบทึบ อยากใหมันแข็งแรงอยูใชไปนานๆ ลูกคาก็ช อบนะ
ถึงแมราคาสูงสักหนอยแตมันดูดี ดูมีคุณคา...สมาชิกกลุม B3”
“...กระเปาแมจะทำของที่ดีที่สุด เครื่องที่ใชก็จะใชถมเงิน ถมทองราคาสูงสักหนอย แต
ก็มีคุณคา ลูกคาแมตองไดของดี ๆ ไปใช... สมาชิกกลุม A1”
“...ของปาใหสมาชิกทำมา ถึงประกอบที่บานนี่ (ภาษาใต) ของสวนมากเปนแบบโปรง
มันจะประกอบงาย ไมยุงยาก... สมาชิกกลุม C1”
2.2 กลยุทธราคา พบวา จะสอดคลองกับผลิตภัณฑ ซึ่งแตละกลุมจะมีแนวทางของตนเองที่
ชัดเจน นำเสนอผลิตภัณฑสูตลาดในราคาที่แตกตางชัดเจน
“... ของที่ขายจะมีของที่ทำไมยากขายหลักพันจนไปถึงงานฝมือประณีตใชเวลาทำนาน
และใชวัสดุดีๆ ขายหลักแสนบาทก็มี ... สมาชิกกลุม A1”
“...ที่กลุมจะทำกระเปาแบบทึบเปนหลัก นำมาประกอบเองเครื่องสั่งมาจากในเมือง
และทำเองบางสวนราคาขาย ประมาณหลักหมื่นถาไมนับกระเปาแบบโปรงที่รับมาทำขายอยูหลักพัน...
สมาชิกกลุม B2”
“...ราคามีหมดหลักรอยสินคาเล็ก ไปถึงพันพวกกระเปาหิ้ว สะพาย...สมาชิกกลุม C2”
2.3 กลยุทธชองทางการจัดจำหนาย พบวา ชองทางการจัดจำหนายผูประกอบการจะคำนึงถึง
หลายๆ ปจจัย ไมวาจะเปนโอกาสในการขาย การสตอกสินคา หรือตนทุนที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อใหอยูรอดใน
สถานการณที่เลวรายและสามารถทำกำไรในสถานการณที่ดีได
“...มี ข ายหน า ร า นเป น หลั ก ที ่ ร  า นก็ เ ป น ศู น ย เ รี ย นรู  ด  ว ยลู ก ค า ที ่ ส นใจ รวมถึ ง
นักทองเที่ยวเขาก็สามารถเขามาเลือกดูได ในรานก็มีสตอกของไวเยอะนะ เผื่อบางโอกาสเขาสั่งมาเยอะเรา
ก็จะไดขายไดนอกจากนั้นลูกสาวก็เอาไปลงในเฟซบุกก็ขายไดเรื่อยๆ ...สมาชิกกลุม A2”
“...ลูกคากลุมใหญสุดเลยคือกลุมที่เราออกงาน เพราะฉะนั้นการออกงานเมืองทองถา
ไมติดอะไรก็จะไปกัน ลูกคาเกาก็ตามมาซื้อ ลูกคาใหมก็แวะเวียนกันเขามา ตอนนี้ก็มีตัวแทนจะเปนเพื่อนๆ
นี่แหละขายผานเฟซฯ เรามีหนาที่สงรูปและจัดสงของให...สมาชิกกลุม B2”
“...ปาขายที่หนารานเขาจะรูตองมาติดตอที่นี่ มีขายสนามบินจะสงไปรานของฝากที่
นั่น สวนลูกสาวจะดูแลที่เซ็ลทรัลกับออนไลน...สมาชิกกลุม C1”
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2.4 กลยุทธการสงเสริมการตลาด พบวา การสงเสริมการตลาดจะใชวิธีการที่สมาชิกกลุมมี
ความถนัด และดำเนินการไดไมยากนัก สวนใหญเปนดานการบริการ และเนนในการบริการหลังการขาย
เนื่องจากตองการรักษาลูกคาประจำ และใหเกิดการซื้อซ้ำ
“...เรามีบริการหลังการขายดวย โดยทางกลุมประเมินราคาการซอมแจงลูกคาใหรูกอน
ถาเปนยานลิเภาจะซอมใหฟรีตลอดอายุการใชงาน...สมาชิกกลุม A4”
“...มีบริการรับซอมสินคาหลังการขาย และก็มีระบบการผอนชำระใหกับลูกคาประจำ
โดยตองผอนหมดกอนถึงจะรับของไปได (เฉพาะลูกคาประจำเทานั้น) ...สมาชิกกลุม B3”
“...ถาลูกคามาที่รานจะเลือกดูของที่รานเปนหลัก แตถาดูเขายังมองหาของอีกก็จะเอา
ภาพใหเขาดู เผื่อสั่งทำไดในรอบอื่นๆ ... สมาชิกกลุม C2”
ตารางที่ 1 กลยุทธการตลาดของกลุมยานลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลยุทธการตลาด
ผลิตภัณฑ

ราคา
ชองทางการจัด
จำหนาย

กลุมยานลิเภาโพธิ์เสด็จ
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
แบบทึบทางกลุมผลิตเอง
กระเปา ที่รองแกว
แบบโปรง รับมาจากกลุม อื่น
ชิ้นสวนประกอบดวย ทองนิเกิ้ล เงิน
จุดเดนคืองานถมเงิน ถมทองแท
หลักพันถึงหลักแสน
ออกบูธของหนวยงานภาครัฐ
ขายหนาราน
ขางผานชองทางออนไลน เชน
Facebook Line

การสงเสริมการตลาด
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มีบริการหลังการขาย โดยทางกลุม
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มีตัวแทนขาย
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สรุปและอภิปรายผล
สถานการณ ทางการตลาดผลิ ต ภัณฑจักสานยานลิเภา จังหวัดนครศรีธ รรมราชถือวามีความ
นาสนใจ และมีชองวางที่สามารถเขาไปทำตลาดได ซึ่งสิ่งสำคัญอยูที่ลักษณะเฉพาะและความถนัดของแต
ละกลุม ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี เนื่องจากผลิตภัณฑจักรสานยานลิเภา
เปนสินคา ที่ แสดงให เห็ น ถึ งคุ ณค า ทำใหลูกคารูสึกประทับ ใจและบอกกันปากตอปาก สอดคลอ งกับ
การศึกษาของ Raji and Zainal (2016) ศึกษาการรับรูคุณคาผานมาตรฐานของสินคาและบริการเปนการ
ตอบสนองทางอารมณที่สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซึ่งหมายความวาผูบริโภค (Customer) จะรูสึกมี
ความสุข และอิ่มเอมใจกับอาหารและบริการที่ทางรานอาหารหรือภัตตาคารจัดเตรียม เชนเดียวกันกับ
Kantatasiri (2016) กลาววา การบอกตอเปนการเสนอขอมูลที่มาจากคนใกลชิด ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ
และขอมูลที่มาจากประสบการณสวนบุคคลซึ่งผูบริโภคจะทำใหเกิดพลังความนาเชื่อถือ และความไววางใจ
ต อสิ น ค านั ้น ทำให น ั กการตลาดสามารถกำหนดกลยุทธทางการตลาดโดยใชกลยุทธสวนประสมทาง
การตลาด ไดแก กลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งแตละ
กลุมจะมีความถนัดที่แตกตางกันออกไป วิธีการที่ใชก็จะแตกตางกันออกไป เมื่อดำเนินการวิจัยพบวาขอ
คนพบที่นาสนใจ คือ แตละกลุมจะมีเอกลักษณเฉพาะของกลยุทธที่สามารถนำมาตอยอด ขยายผลไดตาม
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมของชุมชน และถือเปนจุดแข็งที่สามารถเพิ่มคุณคาใหกับผลลิตภัณฑจัก
สานยานลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใชประโยชน
1.1 ผลิตภัณฑจักสานยานลิเภาถือไดวาเปนภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชมี
เอกลักษณเฉพาะอันทรงคุณคา และเปนวัฒนธรรมที่จับตองได ดังนั้นจึงควรมีการอนุรักษสืบสานและ
พัฒนางานศิลปหัตถกรรมผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา
1.2 จากการวิจัยพบวา สื่อสังคมออนไลนเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ผูประกอบการสามารถนำมา
สรางกลยุทธทางการตลาด ดังนั้น กลุมผลิตภัณฑจักสานยานลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงควรมีการ
สรางรูปแบบของการสื่อสารการตลาดผานเครือขายสังคมออนไลนผานเนื้อหา (Content) โดยใชการเลา
เรื่อง (Storytelling) ใหผูบริโภครับรูถึงการนำเสนอคุณคาของสินคา
2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรเนนการติดตามผลของกลยุทธที่ใชเพื่อนำมาเปนฐานขอมูลในการพัฒนากลยุทธทาง
การตลาดใหมในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาสื่อเพื่อใหผูประกอบการ
สามารถนำสื่อไปเปนเครื่องมือในการพัฒนากลยุทธของตนเองได โดยลดการพึ่งพาจากภายเพื่อความยั่งยืน
ของธุรกิจ
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2.2 ควรมีการศึกษาความคิด เห็น และความพึงพอใจของผู บริโภคที่ มีต อผลิตภัณฑจ ักสาน
ยานลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อใชเปนขอมูลในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑฯ ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
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