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ชื่ อผู้วจิ ัย

พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี
นางสาวพรพิมล สัมพัทธ์พงศ์

ปี ทีท่ าการวิจัย

2554

ชื่อโครงการวิจัย

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าโครงการ
หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของส่ วน
ประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี 3) เพื่อ
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวใน
จังหวัดนนทบุรีตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ 4) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดของสิ นค้าหนึ่ ง ตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุ รี ประชากรที่ ใช้ใ น
การศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี กาหนด
ขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการกาหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยกาหนดให้เก็บกลุ่มตัวอย่าง ณ ร้านค้าที่
มีการจาหน่ายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 17 แห่ ง แห่ งละ 40 คน ดังนั้นใน
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ตวั อย่าง 680 คน สุ่ มเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ด้วยการ
แจกแบบสอบถามผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่ วน
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ค่าไค - สแควร์ (Chi - square test) t – Test และวิธีวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance)
ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุ ค คล พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
ระหว่าง 20 – 39 ปี ซึ่ งส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000
บาท มีสถานภาพโสด และส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รองลงมาคือ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
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ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด
นนทบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเฉาก๊วยโบราณ ซึ่ งส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าครั้งละประมาณ
101 – 200 บาท มีเหตุผลในการซื้ อสิ นค้า คือ บริ โภคเอง ส่ วนใหญ่ไม่มีการวางแผนซื้ อสิ นค้า แต่ส่วน
น้อยมีการวางแผน มีการรับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อน/ญาติ/คนรู ้ จกั มากที่สุด ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าในวัน
เสาร์ และส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าในช่วงบ่าย (13.00 น. ถึง 19.59 น.) แต่ส่วนน้อยซื้ อสิ นค้าในช่วงเช้า (8.00
น. ถึง 12.59 น.) และส่ วนใหญ่มีเพื่อน/คนรู ้จกั เป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กลุ่ มตัวอย่า งให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และปั จจัยทุกด้านอยูใ่ น
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านที่มากที่สุด คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านทดสอบข้อมูลเปรี ยบเทียบ พบว่าสมมุติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
ดังนี้ เพศมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ใน
จังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดี ยว คื อ ช่ วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุมี ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า หนึ่ ง ตาบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ใน
จังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดี ยว คือ ประเภทสิ นค้าที่เลื อกซื้ อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5
ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดียว คือ ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดียว คือ เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และอาชี พ หลัก มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุ รี ในเรื่ อง ประเภทสิ นค้าที่ เลื อกซื้ อ เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า
และวันที่ซ้ื อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สมมุติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
แตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5
ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันดังนี้ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกัน ให้ความสาคัญกับ
ส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว แตกต่างกัน เพียงด้านเดียว
คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract

The purposes of this research study were 1) to investigate the behavior of decision
making on five stars One Tambon One Product, 2) to find the importance level of marketing mix of
five stars One Tambon One Product product, 3) to compare the behavior of decision making of
consumer of five stars One Tambon One Product in each demographic factor, 4) to compare the
importance level of marketing mix of five stars One Tambon One Product, and 5) to find the way to
develop five stars One Tambon One Product strategy in Nonthaburi province. The population of this
research was the people who had ever bought five stars One Tambon One Product in Nonthaburi
province. The samples size was 680 samples that were random by using Quota Sampling, which had
17 five stars One Tambon One Product places. The researcher collected 40 samples of each place. A
data was analyzed by using percentage, mean, and standard deviation for descriptive statistics. For
inferential statistics, a data was analyzed by using Chi-square test, t-test, and One-way analysis of
variance.
The results were found that for demographic factor, most respondents were female and
mostly had the age between 20-39 years old. Average level of income was 10,001 – 20,000 Baht.
The status was single. And mostly was employee in private company.
For behavior analysis on five star One Tambon One Product, the results were found that most
respondents chose to buy Chao Guay. They spent about 101 – 200 Baht. The reason of buying was
own consumption. They had not planned to buy the One Tambon One Product before, but a few was
planned. They received news about five star One Tambon One Product from friends or relatives.
Most of time of buying was on Saturday and in after between 1 pm – 7.59 pm, but a few was
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shopping between 8.00 am – 12.59 am. Most respondents were influenced by friends or someone that
they know.
For the factors influence toward buying five stars OTOP product in Nonthaburi province, the results
were found that the respondents’ opinion on factors influence toward buying five stars OTOP product
in Nonthaburi province was overall in medium level, and it was medium in every factor. From the
hypothesis test, it was found that sex had positively relationship with the behavior of buying decision
on five stars OTOP product on time of buying at 0.05 significant. Age had positively relationship
with the behavior of buying decision on five stars OTOP product on type of product at 0.05
significant. Level of education had positively relationship with the behavior of buying decision on
five stars OTOP product on type of product at 0.05 significant. Marriage status had positively
relationship with the behavior of buying decision on five stars OTOP product on reason of buying at
0.05 significant. Occupation had positively relationship with the behavior of buying product on five
stars OTOP product on reason of buying and date of buying at 0.05 significant. Finally, different in
consumer average income per month had differently given an importance on market mix of five stars
OTOP product only one factor that was promotion at 0.05 significant.
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รศ.ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี คุณจุฑามาศ ชูจินดา น.ส.กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล และคณะกรรมการการวิจยั
ทุกท่าน ในการจัด ทารายงานวิ จ ัย ที่ ก รุ ณ าให้ คาปรึ กษาแนะนา และช่ วยชี้ แนะแนวทางในการ
ศึกษาวิจยั ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ของผลงานการศึ ก ษาวิจ ยั ครั้ ง นี้ ในการ
จัดทารายงานฉบับนี้จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
การจัดทารายงานครั้งนี้ จะสาเร็ จลงไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่ วมมือและความอนุ เคราะห์
จากผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม ทาให้ได้รับ
ข้อมูลที่สมบูรณ์ และครบถ้วน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ เป็ นแนวทางประการหนึ่ ง ที่จะสร้ างความเจริ ญแก่
ชุ มชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยู่ข องคนในชุ มชนให้ดีข้ ึ น โดยการผลิ ตหรื อจัดการ
ทรั พยากรที่ มี อยู่ในท้องถิ่ น ให้ก ลายเป็ นสิ นค้าที่ มีคุ ณภาพ มี จุดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ ของตนเองที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจาหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดย
มีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ สากล (Local Yet Global) 2) พึ่งตนเองและ
คิ ดอย่างสร้ างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 3) การสร้ างทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource
Development) (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2553)
ในหลายปี ที่ผ่านมา หน่ วยงานภาครัฐประสบความสาเร็ จในการผลักดันและสนับสนุ น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก ภูมิปัญญาของท้องถิ่นทัว่ ประเทศ ภายใต้โครงการ “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
หรื อ OTOP ที่จดั ทาขึ้นโดยมีเป้ าหมายหลักในการสร้างรายได้ให้กบั ชุ มชนในระดับรากหญ้า จนทา
ให้สิ นค้า OTOP หลายผลิ ตภัณฑ์เป็ นที่ รู้จกั และได้รับ ความนิ ย มในวงกว้า งในทุ ก ภู มิ ภาคทัว่
ประเทศ นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดาเนินการสรุ ปนโยบาย
การส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น ค้า OTOP โดยการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการส่ ง เสริ ม และพัฒ นา
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลักๆ คือ 1) กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการผลิตให้ได้มาตรฐาน แนวทางใน
การดาเนินการมี 3 กระบวนงาน คือ การค้นหาผลิตภัณฑ์เป้ าหมาย ส่ งเสริ มการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และเพิ่มศักยภาพกลุ่ มอาชี พในแต่ละชุ มชน 2) กลยุทธ์ การส่ งเสริ มการบริ หารผลิ ตภัณฑ์ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด แบ่งการดาเนิ นการเป็ น 3 กระบวนการ ได้แก่ ส่ งเสริ มการจัดทาคลังความรู ้ ด้วย
การสร้ า งคลังข้อมูล ภูมิ ปั ญญาสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ OTOP สร้ า งระบบเครื อข่ ายการผลิ ตและ
การตลาด และส่ งเสริ มการเพิ่มช่องทางการตลาด (เส้นทางเศรษฐี, 2553)
และจากการที่ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องพยายามผลักดัน และส่ งเสริ ม อาชี พ ผลิ ตสิ นค้าหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่ อง ทาให้โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์มียอดจากจาหน่ ายที่
สู งขึ้นโดยจะเห็นได้จาก การจัดงาน “เมืองแห่ งภูมิปัญญาไทย OTOP City 2009” ระหว่างวันที่ 1927 ธันวาคม 2552 ที่ผา่ นมา ที่ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุ มอิมแพค เมืองทองธานี ซึ่ งงานนี้ มี
สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3-5 ดาวจากทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ เข้าร่ วมจาหน่ายสิ นค้ากว่า
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3,200 บู๊ธ โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นผูป้ ระสานงาน ตั้งเป้ าหมายรายได้ไม่ต่ากว่า 900 ล้านบาท
ปรากฏว่าประสบความสาเร็ จอย่างมาก มีผเู ้ ข้าเยี่ยมชมงานและซื้ อสิ นค้ากว่า 1 ล้านคน ยอดขาย
สิ นค้ารวมกว่า 1,250 ล้านบาท จึงเป็ นข้อสรุ ปได้ว่าการจัดงานครั้งนี้ ประสบผลสาเร็ จเป็ นอย่างดี
การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมทุกภูมิภาคมีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งยิ่งช่วยพัฒนารายได้ครัวเรื อนและคุณภาพชี วิตของครอบครัว ชุ มชน และประเทศให้
ก้าวหน้ายัง่ ยืน (เส้นทางเศรษฐี, 2553)
จังหวัดนนทบุรี เป็ นจังหวัดหนึ่ งที่ได้เข้าร่ วมโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ โดยได้รับ
การสนับสนุ นและส่ งเสริ มจากหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนในชุ มชนสามารถสร้าง
งาน สร้ างรายได้ สร้ า งความเข้ม แข็งแก่ ชุม ชน ให้สามารถคิ ดเอง ท าเอง ในการพัฒนาท้องถิ่ น
ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของชุ มชน ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับ วิถีชีวติ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น ให้เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและ
สามารถเป็ นที่ยอมรับในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งปั จจุบนั นี้ สินค้าในโครงการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัด นนทบุรีมีมากกว่า 4,147 รายการ และเป็ นสิ นค้าระดับ 5 ดาว
กว่า 17 รายการ (ไทยตาบลดอทคอม, 2553)
ดัง นั้น จากที่ ก ล่ า วมาข้า งตน ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจของ
ผูบ้ ริ โภคและส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัด
นนทบุรี เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ใน
จังหวัดนนทบุรีและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรีตามปั จจัยส่ วนบุคคล
4. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี
5. เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ ผลิ ตภัณฑ์ของโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนนทบุรี
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาพฤติ กรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและส่ วนประสมทาง
การตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่พกั อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี จานวน 1,078,071คน (ที่มา: กรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย http://203.113.86.149/stat/y_stat.html วันที่ 23 กรกฎาคม 2553) ตัว
แปรที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสถานภาพสมรส และอาชีพ
2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อและระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของประชาชนจังหวัดนนทบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี
2. ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกัน ให้ ค วามส าคัญ กับ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
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ผูว้ จิ ยั กาหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีดงั นี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สถานภาพสมรส
อาชีพ

พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อและ
ระดับความสาคัญของส่ วน
ประสมทางการตลาดของสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ของผูบ้ ริ โภค

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. พฤติกรรมการซื้ อหมายถึง ชนิ ดผลิตภัณฑ์ จานวนเงิน เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ
การวางแผนการซื้ อ การรับข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสิ นใจ วัน เวลา ที่ซ้ื อ และบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด หมายถึง
2.1 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัด
นนทบุรี
2.2 ราคา หมายถึ ง ราคาของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวใน
จังหวัดนนทบุรี
2.3 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึ ง การขนส่ ง การกระจายสิ นค้า สถานที่
จาหน่ายสิ นค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี
2.4 การส่ ง เสริ ม การตลาด หมายถึ ง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ สิ นค้าหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี
3. พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึ ง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว จังหวัดนนทบุรี
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4. พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อ หมายถึ ง พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อสิ้ นค้า
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว จังหวัดนนทบุรี
3. สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5
ดาว ในจังหวัดนนทบุรี
ประโยชน์ ของงานวิจัย
1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี
2. นาข้อมูลที่ได้ไปเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการและและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในด้าน
ต่างๆ เพื่อนาไปปรับปรุ ง วางแผน และพัฒนาพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและส่ วนประสม
ทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกีย่ วข้อง
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี ได้ทาการทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นกรอบในการศึกษา ดังนี้
1. สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว
2. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
4. การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. สิ นค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว
ความเป็ นมาของโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Thumbon One Product) นาไอเดียมาจากประเทศ
ญี่ปุ่นในโครงการ OVOP One Village One Product ซึ่ งเป็ นโครงการที่รัฐบาลเพื่อให้แต่ละชุ มชนได้
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสิ นค้าโดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู ้สมัยใหม่
และการบริ หารจัดการเพื่อเชื่ อมโยงสิ นค้าจากชุ มชนสู่ ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย
ระบบร้านค้าเครื อข่ายและอินเตอร์ เน็ต เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสร้างรายได้ดว้ ยการนาทรัพยากร ภูมิ
ปั ญญาในท้องถิ่ นมาพัฒนาเป็ นผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพ มี จุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็ นที่
ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ (คลังปั ญญาไทย, 2553) รัฐบาลจึงได้แถลงนโยบายต่อ
รั ฐ สภาว่ า จะจั ด ให้ มี โ ครงการหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ และได้ ก าหนดระเบี ย บส านั ก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอานวยการหนึ่ งตาบล หนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ แห่ งชาติ พ.ศ. 2544
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2544 ขึ้น โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการอานวยการ หนึ่ งตาบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ หรื อเรี ยกโดยย่อว่า กอ.นตผ และให้ คณะกรรมการ กอ.นตผ มีอานาจหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบาย ยุท ธศาสตร์ และแผนแม่ บ ทการดาเนิ นงาน“หนึ่ ง ตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ”
ก าหนดมาตรฐานและ หลัก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กและขึ้ น บัญ ชี ผ ลิ ตภัณ ฑ์ดี เด่ น ของตาบลรวมทั้ง
สนับสนุ นให้การ ดาเนิ นงานเป็ นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 2553)
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วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
จากนโยบายของรั ฐบาล ที่ แถลงต่อรั ฐสภา และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการอานวยการหนึ่ ง ตาบล หนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์แห่ งชาติ พ.ศ. 2544 การดาเนิ นงานตาม
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (คลังปัญญาไทย, 2553)
1. สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน
2. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ทาเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่ งเสริ มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับ
วิถีชีวติ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ปรัชญาของโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
“หนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ ” เป็ นแนวทางประการหนึ่ ง ที่จะสร้ างความเจริ ญแก่ชุมชน
ให้ ส ามารถยกระดับ ฐานะความเป็ นอยู่ ข องคนในชุ ม ชนให้ ดี ข้ ึ น โดยการผลิ ต หรื อจัด การ
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น ให้ ก ลายเป็ นสิ นค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ มี จุ ด เด่ น เป็ นเอกลั ก ษณ์ ข อง
ตนเองที่ สอดคล้ อ งกั บ วัฒ นธรรมในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น สามารถจ าหน่ า ยในตลาดทั้ง ภายใน
และต่างประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ (คณะกรรมการอานวยการหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ, 2553)
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ สากล (Local Yet Global)
2. พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity)
3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไม่ ไ ด้ห มายถึ ง ตัว สิ น ค้า เพี ย งอย่า งเดี ย วแต่ เ ป็ นกระบวนการทางความคิ ด
รวมถึ ง การบริ การ การดู แ ลการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม การรั ก ษา
ภู มิ ปั ญญาไทย การท่ อ งเที่ ย ว ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี การต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ เ พื่ อ ให้ ก ลายเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี จุ ด เด่ น จุ ด ขายที่ รู้ จ ั ก กั น
แพร่ หลายไปทัว่ ประเทศและทัว่ โลก
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
จาแนกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้ (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2553)
1. กลุ่มผูผ้ ลิ ตชุ มชน หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็ นกลุ่มในชุ มชน ผลิตสิ นค้าที่แสดง
ความเป็ นไทย หรื อภูมิปัญญาไทย และสมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันผลิ ต ร่ วมกันบริ หารจัดการ และร่ วม
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รั บ ผลประโยชน์ เช่ น กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตชุ ม ชนที่ จดทะเบี ย นอย่า งเป็ นทางการ ได้แก่ สมาคม สหกรณ์
มูลนิธิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผูผ้ ลิตที่ไม่จดทะเบียนอย่างเป็ นทางการ ได้แก่ กลุ่ม ชมรม เป็ นต้น
2. ผูผ้ ลิตชุมชนที่เป็ นเจ้าของรายเดียว หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชนที่ผลิตสิ นค้า
ที่แสดงความเป็ นไทย หรื อภูมิปัญญาไทย และมีความเชื่ อมโยมกับชุ มชนในข้อหนึ่ ง ได้แก่ การที่
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการผลิต หรื อมีการจ้างแรงงานในชุ มชน หรื อมีการใช้วตั ถุดิบในชุ มชน หรื อมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารจัดการ หรื อมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์
3. ผูผ้ ลิ ตที่ เป็ นวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึ ง ผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการที่จด
ทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลได้แก่ บริ ษทั จากัด ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ ซึ่ งผลิ ตสิ นค้าที่แสดงความเป็ นไทย
หรื อภูมิปัญญาไทย และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ การที่ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การผลิ ต จ้า งแรงงานในชุ ม ชน ใช้ว ตั ถุ ดิบ ในชุ ม ชน หรื อมี ส่ วนร่ วมได้รับผลประโยชน์ โดยมี
สิ นทรัพย์ลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท
ประเภทของโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถจาแนกออกเป็ น 6 ประเภท ดังนี้
(คลังปัญญาไทย, 2553)
1. ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรที่บริ โภคสด เช่น ผลไม้ เป็ นต้น และ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปที่พร้อมบริ โภค หรื ออาหารแปรรู ปกึ่งสาเร็ จรู ป รวมถึงอาหารแปรรู ปที่ใช้
เป็ นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง เช่น น้ าพริ ก เป็ นต้น
2. ประเภทเครื่ องดื่ม หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่ น สุ ราแช่
สุ รากลัน่ เป็ นต้น และไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มที่พร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ประเภทชง
ละลาย ขิงผงสาเร็ จรู ป และผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น น้ าผลไม้ น้ าสมุนไพร ชาใบหม่อน ชาจีน เป็ น
ต้น
3. ประเภทผ้า เครื่ องแต่งกาย หมายถึง ผ้าทอและผ้าถักจากเส้นใยธรรมชาติ หรื อเส้นใย
ธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ เช่ น ผ้าแพรวา ผ้าถักโครเชท์ เป็ นต้น ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเสื้ อผ้า
เครื่ องประดับตกแต่งร่ างกายจากวัสดุ ทุกประเภท เช่น ผ้าพันคอ หมวก กระเป๋ า เข็มขัด สร้อยคอ
ต่างหู รองเท้า เป็ นต้น
4. ประเภทของใช้แ ละของประดับ ตกแต่ ง หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทเครื่ อ งเขี ย น
เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องตกแต่งบ้าน เครื่ องใช้สอยต่าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจักสาน ถักสาน
ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการใช้สอย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็ นต้น
5. ประเภทศิลปะประดิ ษฐ์และของที่ระลึ ก หมายถึ ง สิ่ งประดิ ษฐ์ที่สะท้อนวิถีชีวิต ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น
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6. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ อาหาร หมายถึง ผลผลิ ตจากธรรมชาติที่ไม่ใช่อาหารบริ โภค
เช่น เครื่ องสาอางสมุนไพร สบู่สมุนไพร แชมพูสมุนไพร น้ ามันหอมระเหย เป็ นต้น หมายเหตุ: ใน
กรณี ที่มีปัญหา ไม่สามารถจัดอยูใ่ นประเภทใด ให้คานึ งถึงวัตถุประสงค์ หรื อประโยชน์ใช้สอยเป็ น
หลัก
การคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ในปี พ.ศ. 2547 กอ. นตผ. มีนโยบายจะเน้น “คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์” โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร ต้องได้รับรองมาตลบานที่กาหนด ซึ่ งได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) เป็ นสาคัญ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม ต้องผ่านมาตรฐาน หรื ออยูใ่ น
หระบวนการพัฒนา เพื่อให้ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ทวั่ ไป (general criteria)
และหลักเกณฑ์เฉพาะกลุ่ มผลิ ตภัณฑ์ (specific criteria) ใหม่ โดยกาหนดคะแนนรวมไว้ 100
คะแนน ได้แก่ ด้านหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านการผลิต และความเข้มแข็งของชุมชน 40 คะแนน
ด้านตัวผลิตภัณฑ์ 30 คะแนน และด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 30 คะแนน ซึ่ งจะนามากาหนดระดับ
สิ นค้า (product level) ออกเป็ น 5 ระดับ ตามค่าคะแนน ดังนี้ (คลังปัญญาไทย, 2553)
1. ระดับ 5 ดาว ได้คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
หรื อมีศกั ยภาพในการส่ งออก
2. ระดับ 4 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 89-90 คะแนน เป็ นสิ นค้าที่มีศกั ยภาพ เป็ นที่
ยอมรับระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสู่ สากลได้
3. ระดับ 3 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 70-79 คะแนน เป็ นสิ นค้าระดับกลาง ที่สามารถ
พัฒนาสู่ ระดับ 4 ดาว
4. ระดับ 2 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 60-69 คะแนน เป็ นสิ นค้าสามารถพัฒนาสู่ ระดับ
3 ดาว มีการประเมินศักยภาพเป็ นระยะ
5. ระดับ 1 ดาว ได้คะแนนต่ากว่า 60 คะแนน เป็ นสิ นค้าที่ไม่สามารถพัฒนาสู่ ระดับ 2
ดาวได้ เนื่องจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการพัฒนา
สิ นค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด นนทบุรี
สิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ของจังหวัดนนทบุ รีมีกว่า 157 รายการ และที่เป็ นสิ นค้า
ระดับ 5 ดาว มีท้ งั หมด 17 รายการ ได้แก่ (ไทยตาบลดอทคอม, 2553)
1. ขนมมงคล ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร สถานที่จาหน่าย ธัญพืชกรอบผสมผลไม้
90/147 คลองบางพลู หมู่ 6 บางกรวย-ไทรน้อย ตาบลเกาะเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2. เครื่ องแกงต่าง ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร สถานที่จาหน่าย บริ ษทั เนเจอร์
สไปซ์ จากัด 59 หมู่ 1 ทานสัมฤทธิ์ ติวานนท์ ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
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3. เครื่ องดื่มรังนกสาเร็ จรู ป ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่ องดื่ม สถานที่จาหน่าย เครื่ องดื่ม
รังนกนพพร 43 หมู่ 2 ติวานนท์ 41 ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
4. เครื่ องประดับแฟชัน่ ประเภทผลิ ตภัณฑ์ : ผ้า เครื่ องแต่งกาย วุ่นแฮนเมด
67/308 หมู่ 6 คลองบางพุทรา หมู่บา้ นบางใหญ่ซิต้ ี ถนนตลิ่ งชัน - สุ พรรณบุรี ตาบลเสาธงหิ น
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
5. เครื่ องปั้ นดินเผา ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก
สถานที่จาหน่าย กลุ่มชุ มชนปากเกร็ ดร่ วมใจ 101/21 ม.3 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี
6. เครื่ องหนังธัญสุ ดา ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้า เครื่ องแต่งกาย กลุ่มอาชีพเครื่ องหนัง
ธัญสุ ดา 19/10 บ้านเต็มรัก ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ตาบลบางคูรัด อาเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
7. แครกเกอร์ ธัญพืชผสมสาหร่ าย ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร สถานที่จาหน่ าย
บ้านธัญญาทิพย์ 90/147 หมู่ที่ 6 ตาบลบางรักใหญ่ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
8. เฉาก๊วยโบราณ ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร สถานที่จาหน่ าย เฉาก๊วยโบราณ
110/20/1 หมู่ 8 ติวานนท์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
9. นมถัว่ เหลืองผสมถัว่ 5 สี ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่ องดื่ม สถานที่จาหน่าย บริ ษทั
ไวท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด 78/55 หมู่ 3 ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
10. น้ าบูดูปรุ งรส ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร สถานที่จาหน่าย กลุ่มข้าวยาสมุนไพร
27/21 หมู่ 11 ติวานนท์ 3 ติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11. น้ ามันเหลื อง (สู ตร 2) ประเภทผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรที่ไม่ใช่ อาหาร สถานที่
จาหน่าย ห้างขายยาสัตตบงกช (ตราบัวแดง) 14/1823 หมู่ 13 หมู่บา้ นบัวทองธานี ซอย 17/3 ถนน
ตลิ่งชัน-สุ พรรณบุรี ตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
12. น้ าอบไทย ประเภทผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สถานที่จาหน่าย ศูนย์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุ ขภาพ 119/27 หมู่ที่ 5 ซอย 28 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ต.บางสี ทอง อ.
บางกรวย จ.นนทบุรี
13. บ้านทรงไทยจาลองเรื อนหมู่ ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่ง และ
ของที่ระลึก สถานที่จาหน่ าย กลุ่มเรื อนไทยจาลอง 47/104 หมู่ 9 ซอยเปรมฤทัย ตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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14. โฟมล้างหน้าสู ตรน้ านมแพะ ประเภทผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สถานที่
จาหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน 82/50 โรงสวด หมู่ 4 345 ตาบลบางบัวทอง อาเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
15. ยากุง้ เสี ยบตะไคร้กรอบ (กุง้ ปรุ งรส) ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร สถานที่จาหน่าย
กลุ่มอาหารสมุนไพรเพื่อสุ ขภาพทิมแลนด์ 150/46 หมู่ 9 ทิมแลนด์ งามวงศ์วาน ตาบลบางเขน
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
16. ลิปมัน ประเภทผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สถานที่จาหน่าย กลุ่มแม่บา้ น
บุรีรังสฤษดิ์ 21 หมู่ 9 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
17. สบู่กลีเซอรี นใสใยบวบ ประเภทผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สถานที่
จาหน่าย บริ ษทั เฮิร์มแอทฟิ ลด์จากัด 44/9 ลาดตะเข้ หมู่ 8 ตาบลเสาธงหิ น อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี
2. กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด
กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึ ง วิถีทางหรื อข้อกาหนดที่ องค์การสมควรปฏิ บตั ิ เพื่อบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ที่ กาหนด ภายใต้ข ้อจากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก และขี ดความสามารถของ
องค์การ กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ คือ การกาหนดเป้ าหมายวัตถุประสงค์ กระบวนการทางาน ความ
ต้องการสารสนเทศขององค์การ และการเลือกระบบสารสนเทศที่จะนามาพัฒนา และใช้เป็ นแผน
แม่บทหรื อแผนหลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การ (พิเชษฐ์ พรหมใหม่, 2553)
ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง สิ่ งที่ถูกนาเสนอแก่ตลาดเพื่อสร้ างความสนใจ เพื่อใช้ในการบริ โภค
และเป็ นกรรมสิ ทธิ์ สามารถสนองความจาเป็ น ความต้องการ และกาลังซื้ อได้ อาจเป็ น วัตถุ บริ การ
กิจกรรม บุคคล สถานที่ องค์กรหรื อความคิด (กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2553)
ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิ จ เป็ นสิ่ งที่นาเสนอแก่ ตลาดเพื่อให้เกิ ดความ
สนใจ การซื้ อ การใช้ หรื อการบริ โภค ซึ่ งสามารถตอบสนองความจาเป็ นหรื อความต้องการของ
ลูกค้าและทาให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้ และ สัมผัสไม่ได้ เช่นบรรจุภณ
ั ฑ์ สี
ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่อเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้าบริ การ สถานที่
บุคคล หรื อความคิด ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ คุ ณค่า ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2546)
ดังนั้นการจะกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึ งถึงปั จจัยต่อไปนี้ (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และคณะ 2546)
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1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) และ ความแตกต่างทางการ
แข่งขัน (Competitive differentiation) หมายถึง คุณสมบัติทางด้านผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติอื่น ที่
เหนือกว่าคู่แข่ง ประกอบด้วย
1.1. ความแตกต่างด้านบริ การ (Service Differentiation) เป็ นการสร้างความ
แตกต่างกันด้านบริ การที่เหนือกว่าคู่แข่งและลูกค้าพึงพอใจ หรื อเรี ยกว่าผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented
Product) ซึ่ งประกอบด้วย การติดตั้ง การขนส่ ง การฝึ กอบรมลูกค้า การบริ การให้คาแนะนาลูกค้า
และบริ การด้านอื่น
1.2. ความแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์ (Product Differentiation) เป็ นกิ จกรรมการ
ออกแบบต่าง ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ ษทั ให้แตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถสนองความพึงใจของ
ลูกค้า
1.3. ความแตกต่างด้านบุคลากร (Personal Differentiation) เป็ นการสร้างความ
แตกต่างกันในคุณสมบัติของบุคลากร ธุ รกิจจะมีขอ้ ได้เปรี ยบคู่แข่งขันโดยการจ้างและฝึ กพนักงาน
ที่ดีกว่าคู่แข่งขัน การฝึ กอบรมพนักงานให้มีคุณภาพ
2. องค์ประกอบ ( คุ ณสมบัติ ) ของผลิ ตภัณฑ์ (Product component ) ผลิ ตภัณฑ์
สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ หรื อ 5 องค์ประกอบด้วยกัน คือ
2.1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product)คือ ประโยชน์พ้ืนฐานสาหรับผลิ ตภัณฑ์ที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับจากการซื้ อสิ นค้านั้นโดยตรง
2.2. รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible or Formal Product) คือ ลักษณะทางกายภาพที่
ผูบ้ ริ โภคสามารถสัมผัสหรื อรับรู้ ได้ ประกอบด้วย ระดับของคุ ณภาพ (Quality level) รู ปร่ าง
ลักษณะ (Features) การออกแบบ (Design) บรรจุภณั ฑ์ (Packaging) ชื่อตราสิ นค้า (Brand name)
2.3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) คือ คุณสมบัติหรื อเงื่อนไขที่ผซู ้ ้ื อ
คาดหวังว่าจะได้รับจากการซื้ อสิ นค้า หรื อเป็ นข้อตกลงในการซื้ อสิ นค้า
2.4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) คือ ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ผซู ้ ้ื อจะ
ได้รับควบคู่ไปกับการซื้ อสิ นค้านั้น ตัวอย่างเช่ น การให้บริ การติดตั้ง (Installation) การขนส่ ง
(Transportation) การรับประกัน (Insurance) การให้สินเชื่อ (Credit)
2.5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential Product) คือ ส่ วนของผลิตภัณฑ์ควบที่
มีการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาไป เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต
3. การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning) หมายถึง การสร้างลักษณะ
เด่นของผลิ ตภัณฑ์ที่คาดว่าจะตรงตามความต้องการของตลาดบริ ษทั จาเป็ นต้องนาเสนอให้ตลาด
ได้รับรู้ และจดจาตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ของตนทั้งนี้ เพื่อเป็ นการตอกย้ าการนาเสนอคุ ณสมบัติที่
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สามารถครองใจลูกค้าได้ (พิเชษฐ์ พรหมใหม่, 2553) นอกจากนี้ ยงั เป็ นการกาหนดตาแหน่ งการ
แข่งขันสาหรับสิ นค้าโดยเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งในตลาด สถานที่สินค้าวางตาแหน่งอยูใ่ นความนึ ก
คิดของลูกค้าที่ประกอบไปด้วยการรับรู ้ ความประทับใจ และความรู ้ สึก ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อสิ นค้า เมื่อ
เทียบกับคู่แข่ง(ธนวรรณ แสงสุ วรรณ และคณะ 2544) และในการกาหนดตาแหน่งของสิ นค้า ยัง
ต้องพิจารณาปัจจัยหลัก 4 ปั จจัยด้วยกัน คือ (กิตติ สิ ริพลั ลภ, 2553)
3.1. ผูบ้ ริ โภค เนื่องจากเราจะวางตาแหน่งสิ นค้าของเราให้ครองใจผูบ้ ริ โภค ดังนั้น
ผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นปั จจัยแรกที่ตอ้ งนามาพิจารณา ข้อมูลที่สาคัญคือ ทัศนคติ ความคิดเห็น และการ
ยอมรับในคุ ณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การซึ่ งจะออกมาในแนวใดขึ้นอยู่กบั อาชี พ รายได้ สังคม
และวิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภคเป็ นประเด็นหลัก ในส่ วนนี้ ถา้ ทาการจัดกลุ่ม (Segmentation) มาดี และ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคอย่างลึ ก ซึ้ ง จะท าให้ท ราบว่า ตาแหน่ ง ใดจึ ง จะเหมาะสมกับ ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมาย เช่ น ถ้าผูบ้ ริ โภคเป็ นผูท้ ี่ใส่ ใจในสุ ขภาพ (Health Conscious) ตาแหน่งของสิ นค้าที่
ตอบสนองความมีสุขภาพดี จะเป็ นตาแหน่งที่สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภค
3.2. สิ นค้า คุณสมบัติหรื อคุณประโยชน์ของสิ นค้าเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกปั จจัยหนึ่ง
ในการกาหนดตาแหน่ งของสิ นค้า นักการตลาดจะต้องแจกแจงคุ ณประโยชน์ของสิ นค้า เมื่อแจก
แจงเสร็ จแล้ว จึงนามาจัดกลุ่ม ซึ่ งโดยปกติจะจัดได้ 3 กลุ่ม คือ 1)คุณประโยชน์ข้ นั พื้นฐานที่เรี ยกว่า
“Standard Benefit” หรื อ “Defensive Benefit” 2)คุ ณประโยชน์พิเศษที่เรี ยกว่า “Extra Benefit”
หมายถึ ง คุ ณประโยชน์ที่สินค้ายี่ห้ออื่นไม่มี แต่ของเรามี 3)คุ ณประโยชน์เสริ ม ที่เรี ยกว่า “Fringe
Benefit” เป็ นคุณสมบัติที่คล้าย เป็ นลูกเล่น ไม่มีก็ไม่เป็ นไร แต่มีก็ดูดี
3.3. คู่แข่งขัน จากการพิจารณา 2 ปั จจัยแรกจะทาให้กาหนดตาแหน่ งที่เหมาะสม
กับลูกค้าได้ แต่ตอ้ งตรวจสอบก่อนว่าตาแหน่งนี้มีคู่แข่งขันรายใดจับจองแล้วหรื อยัง ถ้าคู่แข่งขันจับ
จองตาแหน่ งนี้ แล้ว แต่งบสื่ อสารการตลาดมีน้อย ผูบ้ ริ โภคยังไม่ได้รับทราบ และเรามีงบมากกว่า
เราก็มีสิทธิ ที่จะจับจองตาแหน่ งนี้ แต่ถ้าเป็ นตาแหน่ งที่ ครองใจผูบ้ ริ โภคแล้ว ต้องย้อนกลับไปดู
คุณสมบัติของสิ นค้าเพื่อหาตาแหน่ งใหม่ ยกเว้นแต่วา่ เราพอใจกับการเป็ นผูต้ าม ซึ่ งมักจะทากันมา
คือตามน้ า เพราะเป็ นคุณประโยชน์ที่ขายได้
3.4. ภู มิ ห ลัง บริ ษ ัท กรณี ที่ บ ริ ษ ัท ตั้ง มานานสิ น ค้า และกิ จ กรรมของบริ ษ ัท ถู ก
รับทราบในภาพลักษณ์ใด ภาพลักษณ์หนึ่ งมาแล้ว ต้องพิจารณาตาแหน่งที่เลือกไว้จากการพิจารณา
3 ปี ปั จจัยแรกด้วยว่าเป็ นตาแหน่งที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อไม่
จะเห็ นว่า การก าหนดตาแหน่ ง ผลิ ตภัณฑ์ ต้อ งพิ จารณาทั้ง 4 ปั จจัย จึ ง จะได้ตาแหน่ ง ที่
เหมาะสม การดู เ พี ย งบางปั จ จัย จะท าให้ ต าแหน่ ง ที่ เ ลื อ กไม่ ม ั่น คงแข็ ง แรงพอ และต้อ งหมั่น
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ตรวจสอบอยูเ่ สมอว่า ยังเป็ นตาแหน่ งที่เหมาะสมหรื อไม่ ต้องใจกล้าพอที่จะต้อง “Re-positioning”
หรื อเปลี่ยนตาแหน่งใหม่ ถ้าตาแหน่งเก่าใช้หากินไม่ได้แล้ว
การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ( Product development ) เพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่และ
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน ( New and improved ) ซี่ งต้องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
3.5. Innovation หมายถึง ผลิตภัณฑ์นวตกรรมใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาด
3.6. Modified หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ปรับปรุ งใหม่ โดยการปรับเปลี่ ยน ดัดแปลง
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูเ่ ดิมให้มีความแปลกใหม่มากขึ้น
3.7. Me-too หมายถึง ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ โดยการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่งขัน เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับบริ ษทั แต่เก่าในตลาด
4. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product mix) ประกอบด้วย
4.1. กลุ่มของสายผลิ ตภัณฑ์ (Product line) เป็ นการจัดกลุ่มของผลิ ตภัณฑ์ที่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด คือ มีลกั ษณะและใช้งานการคล้ายคลึงกัน มีการจาหน่ายให้กบั ลูกค้า
กลุ่มเดียวกัน มีช่องทางการจาหน่ายเดียวกัน และมีราคาใกล้เคียงกัน
4.2. รายการผลิตภัณฑ์ (Product item) หมายถึง ลักษณะหน่วยที่แตกต่างกันภายใน
ตราสิ นค้า หรื อสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน ในด้านขนาด ราคา สี กลิ่น รู ปร่ าง หรื อคุณสมบัติอื่น
การตัดสิ นใจในส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product mix decision) จะต้องมีการตัดสิ นใจใน
ประเด็นต่าง ดังต่อไปนี้
1. ความกว้างของส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (The width of product mix) หมายถึง
จานวนสายผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั เสนอขาย
2. ความลึกของส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (The depth of product mix) หมายถึง
จานวนรายการผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั เสนอขาย ในแต่ละสายผลิตภัณฑ์
3. ความยาวของส่ วนประสมผลิ ตภัณฑ์ (The length of product mix) หมายถึง
จานวนรายการผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดที่บริ ษทั มีอยู่
4. ความสอดคล้องของส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (The consistency of product mix)
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสายผลิตภัณฑ์ ในด้านการใช้ครั้งสุ ดท้าย การผลิต การจาหน่าย และ
อื่น
องค์ ประกอบของผลิตภัณฑ์ ( Total Product)
หากจะมองผลิตภัณฑ์โดยแยกออกเป็ นส่ วน เราสามารถแยกส่ วนได้ 3 ส่ วนด้วยกัน ดังนี้
(พิเชษฐ์ พรหมใหม่, 2553)
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1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product ) หมายถึงประโยชน์พ้ืนฐาน หรื อความต้องการ
หลักที่ผซู ้ ้ื อต้องการจากผลิ ตภัณฑ์น้ นั เช่ น การซื้ อบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์หลักในการเป็ นที่อยู่
อาศัย การซื้ อเครื่ องปรับอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์หลักในการสร้างความเย็นให้แก่ร่างกาย เป็ นต้น
เพราะฉะนั้น การเป็ นที่อยูอ่ าศัยของบ้าน และความสามารถในการสร้างความเย็นแก่ร่างกาย ถือเป็ น
ผลิตภัณฑ์หลักของผลิตภัณฑ์
2. สิ่ งบ่งชี้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product identifications) หมายถึง สิ่ งที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น ซึ่ งได้แก่ รู ปลักษณ์ของสิ นค้า ตรายี่ห้อ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อลักษณะอื่น
ซึ่ งสิ่ งต่าง เหล่านี้สามารถบ่งชี้ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
3. บริ การต่าง (Services) หมายถึง บริ การเสริ มที่ผซู ้ ้ื อจะได้รับควบคู่กบั การซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น การบริ การซ่ อมฟรี การบริ การส่ งถึงบ้าน การรับประกัน หรื อการติดตั้ง
เป็ นต้น
ประเภทของผลิตภัณฑ์
การแบ่ ง ผลิ ตภัณฑ์อาจจะใช้หลัก เกณฑ์ก ารสิ้ นเปลื องของผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ ง แบ่ ง ได้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหมดไป กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถาวร อย่างไรก็ตามโดยทัว่ ไปการแบ่งประเภทของ
ผลิ ตภัณฑ์นิยมใช้ความแตกต่างของตลาดเป้ าหมายเป็ นเกณฑ์ ซึ่ งสามารถแบ่งผลิ ตภัณฑ์ได้ 2
ประเภท ได้แก่ (พิเชษฐ์ พรหมใหม่, 2553)
1. ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริ โภค (Consumer Products) คือผลิ ตภัณฑ์ที่จาหน่ ายให้แก่
ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย (Final consumers) แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ
1.1 ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้ อ (Convenience Product) มีลกั ษณะที่สาคัญดังนี้ ซื้ อบ่อย
การตัดสิ นใจซื้ อเป็ นแบบทันที ทนั ใด ใช้เวลาในการวางแผนในการซื้ อน้อย มีการเปรี ยบเที ยบ
คุณสมบัติต่าง ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละยี่ห้อน้อย เป็ นสิ นค้าที่ราคาไม่สูง มีการกระจายสิ นค้าอย่าง
ทัว่ ถึง
1.2 ผลิ ตภัณฑ์เลื อกซื้ อ (Shopping Product) มีลกั ษณะที่สาคัญดังนี้ ซื้ อไม่บ่อย
ต้องมีการวางแผนในการซื้ อ มีการเปรี ยบเทียบผลิ ตภัณฑ์แต่ละตราสิ นค้าในด้านต่าง เช่ น ราคา
คุณภาพ รู ปแบบ เป็ นสิ นค้าที่มีราคาค่อนข้างสู ง มีการกระจายสิ นค้าแบบเลือกสรร
1.3 ผลิ ตภัณฑ์เจาะจงซื้ อ (Specialty Product) มี ลกั ษณะที่สาคัญดังนี้ เป็ นตรา
สิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง และผูบ้ ริ โภคมีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้านั้น มีการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติต่าง
ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละยี่ห้อน้อย ผูบ้ ริ โภคมีความอ่อนไหวต่อราคาน้อย เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสู ง
มีการกระจายสิ นค้าแบบเฉพาะเจาะจง คือมีจาหน่ายเพียง 1-2 แห่งในแต่ละตลาด
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1.4 ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้ อ (Unsought Product) มีลกั ษณะที่สาคัญดังนี้ ผูบ้ ริ โภคมี
ความรู ้ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์น้อย หรื อไม่รู้จกั มาก่ อน มีราคาและการกระจายสิ นค้าที่แตกต่างกัน
ออกไป
2. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Products) คือผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายให้แก่ผผู ้ ลิต
ธุ รกิจห้างร้าน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
2.1 วัสดุและชิ้นส่ วนประกอบ (Materials and parts) แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1)
วัตถุดิบ (Raw materials) เป็ นสิ นค้าที่เกิดจากธรรมชาติ หรื อสิ นค้าทางการเกษตรซึ่ งยังไม่ผา่ นการ
แปรรู ป 2) วัสดุ และชิ้ นส่ วนประกอบการผลิ ต (Manufactured materials and parts) เป็ น
ส่ วนประกอบสาหรับการผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป ซึ่ งผ่านการแปรรู ปมาแล้ว
2.2 สิ นค้าประเภททุน (Capital items) แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) สิ่ งติดตั้ง
(Installations) ได้แก่ อาคารโรงงาน เครื่ องจัก รขนาดใหญ่ 2) อุ ปกรณ์ ประกอบ (Accessory
equipment) ได้แก่ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในโรงงานที่สามารถเคลื่ อนย้ายหรื อพกพา อุปกรณ์
สานักงานต่าง เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็ นต้น
2.3 วัสดุสิ้นเปลืองและบริ การ(Supplies and services) แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1)
วัสดุ สิ้นเปลือง (Supplies) เป็ นวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการดาเนิ นงาน หรื อใช้ในการซ่ อมแซม
บารุ งรักษาอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องจักรอื่น ซึ่ งมีอายุการใช้งานสั้นใช้แล้วหมดไป เช่ น ปากกา
ดินสอ กระดาษกาว ลวดเย็บกระดาษ ตะปู ไม้กวาด น้ ายาทาความสะอาด เป็ นต้น 2) บริ การ
(Services) ได้แก่ บริ การซ่ อมแซมและบารุ งรักษา หรื อบริ การให้คาปรึ กษาทางธุ รกิจ เช่น บริ การ
รักษาความปลอดภัย บริ การทาความสะอาด บริ ษทั รับทาโฆษณา บริ ษทั ให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย
เป็ นต้น
วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ (Product life cycle: PLC)
แสดงถึงการเจริ ญเติบโตของยอดขายและกาไรในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั โดย PLC จะเป็ น
ตัวที่ช่วยในการวางแผนการลงทุนทางการตลาด และกาหนดผลกาไรที่คาดหวัง แบ่งออกเป็ น 4 ขั้น
ด้วยกัน
ขั้นที่1 แนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Introduction Stage) มีลกั ษณะสาคัญดังนี้ ต้นทุนสู ง ยอดขาย
และกาไรต่า การจัดจาหน่ายมีขอบเขตจากัด เน้นการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า และกระตุน้
ให้เกิดการทดลองใช้
ขั้นที่ 2 ขั้นเจริ ญเติบโต (Growth Stage) มีลกั ษณะสาคัญดังนี้ ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
กาไรสู งขึ้น เริ่ มมีคู่แข่งเข้าสู่ ตลาดมากขึ้น มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากขึ้น ราคาเริ่ มลดลงหรื อคงที่ มีคน
กลางที่รับสิ นค้าไปจาหน่ายมากขึ้น มุ่งเน้นไปที่การส่ งเสริ มตราสิ นค้าของบริ ษทั
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ขั้นที่ 3 ขั้นเจริ ญเติบโตเต็มที่ (Maturity Stage) มี ลกั ษณะสาคัญดังนี้ ยอดขายเพิ่มขึ้ นใน
อัตราที่ลดลง กาไรเริ่ มลดลง การแข่งขันรุ นแรงมากขึ้น ต้องเริ่ มมีการปรับปรุ งหรื อออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ เน้นการตั้งราคาให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน มีคนกลางมากขึ้น เน้นการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อต่อสู ้
กับคู่แข่ง
ขั้นที่ 4 ขั้นตกต่า (Decline Stage) มีลกั ษณะสาคัญดังนี้ ยอดขายและกาไรลดลง คู่แข่งขันมี
จานวนลดลง รู ปแบบผลิตภัณฑ์ลดลง ช่ องทางการจาหน่ ายลดน้อยลง ใช้การส่ งเสริ มการตลาด
น้อยลง ต้องมีการนาผลิตภัณฑ์ออกจากตลาด และมองหาตลาดใหม่
กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด
สิ่ งที่จะสนองความต้องการของลูกค้าได้ มีอยู่ 4 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด ทั้ง 4 ประการจะต้องสอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่ อ ให้ ส นองความต้องการของผูบ้ ริ โ ภคได้อ ย่า งกลมกลื น (ศูน ย์ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2553)
1. ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หมายถึง สิ่ งที่จะสนองความต้องการของลูกค้า อาจมีตวั ตน
หรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ จะต้องพิจารณาสิ่ งต่าง ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 แนวความคิ ดด้านผลติ ภณ
ั ฑ์ ต้องรู ้ ว่า สิ่ ง ที่ ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคคืออะไร
1.2 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หมายถึ ง ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางชี วะ ความ
งาม ความทนทาน รู ปร่ างรู ปแบบของผลิตภัณฑ์
1.3 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็ นลักษณะเด่นเป็ นพิเศษ กว่าสิ นค้าอื่น
1.4 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ เป็ นผลประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์มีต่อลูกค้า มี
2 ด้านคือผลประโยชน์โดยหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์ทางด้านอารมณ์
1.5 ส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยทัว่ ไปเรามักจะ
มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ชนิด ส่ วนประสมทางผลิ ตภัณฑ์อาจแบ่งออกตามชนิ ด ตามรุ่ น ตามขนาด
ตามลักษณะจัดจาหน่ายหรื อตามความเกี่ยวข้องกันของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
1.6 ตราสิ น ค้า เป็ นการบรรยายถึ ง ลัก ษณะของผลิ ภ ัณ ฑ์ ซ่ ึ งอาจเป็ นค าพู ด
สัญลักษณ์ หรื อรวมกัน โดยทัว่ ไป เจ้าของผลิตภัณฑ์มกั ใช้ตราสิ นค้า มาจาแนกสิ นค้าให้เห็ นว่า
แตกต่างจากสิ นค้าของคนอื่นและทาให้ผบู ้ ริ โภคจดจาสิ นค้าได้ง่าย ตราสิ นค้ามีส่วนสาคัญมากที่ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคหันกลับมาซื้ อสิ นค้าของเราในโอกาสหน้าอีก
1.7 บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นสิ่ งที่หุ้มห่ อสิ นค้า อาจทาหน้าที่ในการบรรจุ หุ ้มห่ อ รวมทั้ง
สื่ อสารทางการตลาด โดยบรรจุภณ
ั ฑ์จะเป็ นตัวที่ช่วยสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณี
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บรรจุภณ
ั ฑ์จะช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า เป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งอาจ
ทาให้ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นได้
2. ราคา ราคาเป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างสาคัญในการตลาด แต่ไม่ใช่วา่ คิดอะไรไม่ออกก็ลด
ราคาอย่างเดี ยว เพราะการลดราคาสิ นค้าอาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดี ข้ ึนได้ หากปั ญหาอื่น ยัง
ไม่ ไ ด้รับ การแก้ไ ข การตั้ง ราคาในที่ น้ ี จะเป็ นการตั้ง ราคาให้เหมาะสมกับ ผลิ ตภัณฑ์ และ
กลุ่มเป้ าหมายของเรา เช่ นหากเราขายน้ าผลไม้ที่จตุจกั ร ราคาอาจจะต้องถูกหน่ อย แต่หากขายที่
สยาม หากตั้งราคาถูกไปเช่ น 10 บาท กลุ่มที่เป็ นเป้ าหมายอยากให้ซ้ื ออาจจะไม่ซ้ื อ แต่คนที่ซ้ื อ
อาจจะเป็ นคนอีกกลุ่มซึ่ งมีนอ้ ยกว่า และไม่คุม้ ที่จะขายแบบนี้ ในสยาม ยิ่งไปกว่านั้นหากราคา และ
รู ปลักษณ์สินค้าไม่เข้ากัน ลูกค้าก็จะเกิดความข้องใจและอาจจะกังวลที่จะซื้ อ เพราะราคาคือตัวบ่ง
บอกภาพลักษณ์ของสิ นค้าที่สาคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม ในด้านการทาธุ รกิจขนาดย่อมแล้ว ราคาที่เรา
ต้องการอาจไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้ งขนาดนั้น แต่จะมองกันในเรื่ องของตัวเลข ซึ่ งจะมีวิธีกาหนดราคา
ง่ายต่าง ดังนี้
2.1. กาหนดราคาตามลูกค้า คือการกาหนดราคาตามที่เราคิดว่า ลูกค้าจะเต็มใจจ่าย
ซึ่งอาจจะได้มาจากการทาสารวจหรื อแบบสอบถาม
2.2. กาหนดราคาตามตลาด คือการกาหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด ซึ่ งอาจจะต่ า
มากจนเราจะมี กาไรน้อย ดังนั้นหากเราคิดที่ จะกาหนดราคาตามตลาด เราอาจจะต้องมานัง่ คิ ด
คานวณย้อนกลับว่า ต้นทุนสิ นค้าควรเป็ นเท่าไรเพื่อจะได้กาไรตามที่ต้ งั เป้ า แล้วมาหาทางลดต้นทุน
ลง
2.3. กาหนดราคาตามต้นทุ น+กาไร วิธีน้ ี เป็ นการคานวณว่าต้นทุ นของเราอยู่ที่
เท่าใด แล้วบวกค่าขนส่ ง ค่าแรงของเรา บวกกาไร จึงได้มาซึ่ งราคา แต่หากราคาที่ได้มาสู งมาก เรา
อาจจาเป็ นต้องมีการทาประชาสัมพันธ์ หรื อปรับภาพลักษณ์ ให้เข้ากับราคานั้น
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่าย มีความหมายครอบคลุมในเรื่ อง
การนาสิ นค้าจากผูผ้ ลิ ตไปถึงมือผูบ้ ริ โภค การควบคุ มปริ มาณสิ นค้า การขนส่ ง การติดต่อสื่ อสาร
จนกระทัง่ เรื่ องประเภทของร้ านจานวนของร้ าน โกดัง การกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจาย
สิ นค้า ช่องทางการจัดจาหน่ายต้องคานึงถึง
การเข้าถึง เช่น การใช้สื่อ การกระจายสิ นค้าไปหาลูกค้าให้ตรงตามพฤติกรรม ลักษณะนิสัย
ความต้องการ ฯลฯ การขายสิ นค้าได้ จะเกิดหลังจากที่เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้แล้ว รักษาไว้ คือ
สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการซื้ อขายต่อเนื่อง เพื่อ ให้ลูกค้าอยูก่ บั เราตลอดไป
ข้อพิจารณาในการเลือกช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่
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1. พื้นที่ครอบคลุ ม ซึ่ งอาจ ครอบคลุ มทุ กพื้นที่ ที่เป็ นไปได้ ครอบคลุ มเฉพาะ
พื้นที่ที่เลือกสรร หรื อครอบคลุมพื้นที่เพียงจุดเดียว
2. ประเภทของร้านค้าปลีก
3. ผลประโยชน์ที่ตอ้ งให้กบั ร้านค้า
4. การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง ความพยายามทั้งสิ้ นที่จะส่ งเสริ มให้การตลาดบรรลุ
เป้ าหมายได้ ทาให้ลูกค้ามาซื้ อสิ นค้า สนใจสิ นค้าของเรา ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
สิ นค้าและรักษาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลง การส่ งเสริ มการตลาดประกอบไปด้วย 1). การแจ้งข่าวสาร
ข้อมูล 2). การโน้มน้าวชักจูงใจ และ 3). การเตือนความจา การส่ งเสริ มการตลาด ประกอบไปด้วย
1). การโฆษณา 2). การส่ งเสริ มการขาย 3). การขายโดยใช้พนักงาน 4). การประชาสัมพันธ์ 5).การ
พูดแบบปากต่อปาก
4.1 การโฆษณา เป็ นการสื่ อสารแบบทางเดียว ที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับตลาดแบบ
มวลชน มีลกั ษณะเป็ นการเสนอข่าวสาร ทาให้เกิดการรับรู ้ สร้างสรรค์ความรู ้สึกที่ดีต่อสิ นค้า และ
ทาสร้างการเรี ยนรู ้เร่ งเร้าให้เกิดการซื้ อ
4.2 การส่ งเสริ มการขาย เป็ นการสื่ อสารทางเดียวเกี่ยวกับเนื้ อหาที่น่าสนใจเฉพาะ
อย่าง ทาให้เกิดแรงจูงใจระยะสั้น มีวตั ถุประสงค์ทาให้เกิดการรับรู้ การเรี ยนรู้และแนะวิธีการใช้
สิ นค้า
4.3 การขายด้วยพนักงานขาย เป็ นการสื่ อสารสองทางที่มีคุณภาพสู งโดยผ่านการ
พูดคุยหรื อชี้ แนะการใช้สินค้าต่อผูบ้ ริ โภคแต่ละคนโดยตรง มีลกั ษณะเป็ นการเสนอข่าวสารข้อมูล
พิเศษให้กบั ผูท้ ี่จะเป็ นลูกค้า
4.4 การประชาสัมพันธ์ เป็ นการสื่ อสารทางเดียวเกี่ยวกับข่าวสารในเชิ งพานิ ชของ
สิ นค้า ผ่านสื่ อสาธารณะมี ลกั ษณะเป็ น การเสนอข่า วผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ การประเมิ นผลิ ตภัณฑ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู ้ การเรี ยนรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ สนับสนุนการตัดสิ นใจ
4.5 การพูดปากต่อปาก เป็ นการสื่ อสารสองทาง มีลกั ษณะเป็ นการสนับสนุ นซึ่ ง
กันและกัน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู ้ การเรี ยนรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ สนับสนุ น
การตัดสิ นใจ การพูดแบบปากต่อปากมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคมาก โดยเฉพาะสิ นค้าที่มีราคาสู ง และ
สิ นค้าที่ไม่มีรูปร่ าง
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3. พฤติกรรมผู้บริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่
ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้ อ การใช้ การประเมินผล หรื อจัดการกับสิ นค้าและบริ การ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ซึ่ งเหตุผลที่คุณจาเป็ นต้องศึกษา
พฤติก รรมผูบ้ ริ โภคเพราะพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคมี ผ ลต่ อความสาเร็ จของธุ รกิ จ ดัง นั้นการศึ ก ษา
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคจะทาให้คุ ณสามารถสร้ า งกลยุท ธ์ ทางการตลาดที่ สร้ า งความพึงพอใจให้แก่
ผูบ้ ริ โภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุ รกิจมากยิ่งขึ้น ที่สาคัญ
จะช่ วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ของคุ ณให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง (สุ ภาวดี บุญงอก,
2546)
การวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้บริโภค
การวิเคราะห์ พฤติก รรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior analysis) เป็ นการพิ จารณา
พฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายโดยใช้คาถาม 7 คาถาม และเพื่อหาคาตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับลูกค้า
(ศูนย์การเรี ยนรู้ออนไลน์, 2553)
1. ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market) การทราบถึงลักษณะ
กลุ่มเป้ าหมายจะช่ วยให้บริ ษทั กาหนดกลยุทธ์ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product Stratgies) และกลยุทธ์
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategies) ได้เหมาะสม
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What does the Consumer buy) จากการทราบว่าผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร
(ต้องการอะไร) จากการซื้ อผลิ ตภัณฑ์บริ ษทั จะนาไปใช้กาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ (Product
Strategies) รู ปลักษณ์ ผลิ ตภัณฑ์ (Tangible Product) ผลิ ตภัณฑ์เสริ ม (Augmented Product)
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) และศักยภาพผลิตภัณฑ์ (Potentia Product) และการ
กาหนดกลยุทธ์ การโฆษณา (Advertising Strategies) การสร้ างสรรค์งานโฆษณา (Creative
Strategies) โดยชี้จุดขาย (Unique Selling Paint – USP) ที่คาดว่าจะสามารถสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้
3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ (Why does the Consumer buy) ผูบ้ ริ โภคซื้ อด้วยเหตุจูงใจสอง
ด้านคือ ด้านเหตุผล และด้านจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
เหตุจูงใจในการซื้ อด้านเหตุผล เช่ น ผูบ้ ริ โภคซื้ อสบู่กลี เซอรี นใสใยบวบ เพราะ
ด้านความสะอาดของร่ างกาย คุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
เหตุจูงใจในการซื้ อด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย
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- ผูบ้ ริ โภคซื้ อเพราะ ต้องการความสะอาดของร่ างกายและคุณภาพที่เหนื อกว่าคู่
แข่งขัน รู ปลักษณ์ของทรงบรรจุภณั ฑ์
- ตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภค
- ใช้สบู่กลีเซอรี นใสใยบวบแล้วให้ความรู ้สึกถึงความสะอาดของร่ างกาย
4. ใครมีส่วนร่ วมในการซื้ อ (Who participates) ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการซื้ อ คือ
ผูม้ ีอิทธิพล (Influencer) ประกอบด้วย กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ เพื่อน กลุ่มทุติยภูมิ เช่น
พรี เซ็นเตอร์ นักแสดงที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ (Presenter)
การตัดสิ นใจซื้ อ (Decider) ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการซื้ อ
5. ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ ออย่างไร (How does the Consumer buy) ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคเริ่ มตั้งแต่การรับรู ้ถึงความต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ การเกิดการรับรู ้ในตรา
สิ นค้าและเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้าจึงทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด ซึ่ งคาตอบนี้ จะนาไปใช้
ในการกาหนดกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน (Where does the Consumer buy) ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าก็ต่อเมื่อ
สิ นค้าที่ ใช้อยู่หมดหรื อมี ปัญหา หรื อคิ ดอยากทดลองสิ นค้าใหม่ หรื อมี สินค้าใหม่ ออกมาให้
ทดลองใช้
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How does the Consumer buy) ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าจากตัวแทน
ร้ ายขายของช าต่าง ห้า งสรรพสิ นค้าซึ่ งคาตอบข้อนี้ จะนาไปก าหนดกลยุทธ์ ช่ องทางการจัด
จาหน่าย (Place strategies)
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ทราบถึ งลักษณะความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคด้านต่าง และเพื่อที่จะจัดสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผูซ้ ้ื อได้รับ
สิ่ งกระตุน้ อื่น ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดาที่ผขู ้ ายไม่สามารถ
คาดคะเนได้ งานของผูข้ าย คือ ค้นหาลักษณะของผูซ้ ้ื อและความรู ้สึกนึ กคิดได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งได้
บ้าง การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ ้ื อที่เป็ นเป้ าหมายจะมีประโยชน์สาหรับผูข้ าย คือ ทาให้ทราบความ
ต้องการและลักษณะของลูกค้า เพื่อที่จะจัดส่ วนประสมทางการตลาดต่าง กระตุน้ และสนองความ
ต้องการของผูซ้ ้ื อที่ เป็ นหมายได้ถูกต้อง ลักษณะของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยด้านวัฒนธรรม
ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2546)
1. ปั จจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors) เป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกาหนด
ความต้องการและพฤติกรรมของ มนุ ษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่ อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่ วนใหญ่ที่
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ได้รับการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่ง ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกาหนดลักษณะของสังคม และ
กาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่ งจากสังคมอื่น วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่กาหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของบุคคล ประกอบด้วย
1.1. วัฒนธรรมพื้นฐาน ( Culture ) เป็ นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น
ลัก ษณะนิ สั ย ของคนไทย ซึ่ ง เกิ ดจากการหล่ อหลอมพฤติ ก รรมของสั งคมไทย ท าให้มี ล ัก ษณะ
พฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน
1.2. วัฒนธรรมกลุ่ ม ย่อย ( Subculture ) เป็ นวัฒนธรรมของแต่ล ะกลุ่ ม ที่ มี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน ซึ่ งมีอยูภ่ ายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อยเกิด
จากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ และลักษณะพื้นฐานของมนุ ษย์ ประกอบด้วย กลุ่มเชื้ อชาติ กลุ่มศาสนา
กลุ่มผิวสี พี้นทีทางภูมิศาสตร์ หรื อท้องถิ่น กลุ่มอาชี พ กลุ่มย่อยด้านอายุ กลุ่มย่อยด้านเพศ และชั้น
ทางสังคม
2. ปั จจัยทางสังคม (Social factor) เป็ นปั จจัยที่เกี่ ยวข้องในชี วิตประจาวันและมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซ้อ ซึ่ ง ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้ื อ
ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มอ้างอิง เป็ นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ ยวข้องด้วย ซึ่ งจะมีอิทธิ พลต่อทัศนคติ
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุม้ อ้างอิง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระดับคือ
- กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน
- กลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาในสังคม เพื่อนร่ วมอาชี พ และร่ วมสถาบัน
บุคคลในกลุ่มต่าง ในสังคม
2.2 ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามิอิทธิ พลมากที่สุด ทัศนคติ ความคิดเห็น
และค่านิยมของบุคคลเหล่านี้มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของครอบครัว
2.3 บทบาทและสถานะ บุ คคลจะเกี่ ย วข้องกับ หลายกลุ่ ม เช่ น ครอบครั ว กลุ่ ม
อ้างอิง องค์กร และสถาบันต่าง บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal factors) การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมักได้รับอิทธิ พลจาก
คุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ได้แก่
3.1 อายุ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
3.2 วงจรชีวติ ครอบครัว เป็ นขั้นตอนการดารงชีวติ ของบุคคลในลักษณะของการมี
ครอบครัว การดารงชี วิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการทัศนคติ และค่านิ ยม
ของบุคคล ทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน
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3.3 อาชี พของแต่ละบุ คคล จะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความต้องการสิ นค้าและ
บริ การที่แตกต่างกัน
3.4 รายได้ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ และยังเกี่ ยวข้องกับอานาจ
ในการซื้ อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
3.5 รู ปแบบการดารงชี วิต ขึ้นอยู่กบั วัฒนธรรม ชั้นของสังคม และกลุ่มอาชี พของ
แต่ละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลอยูก่ บั ค่านิ ยมและรู ปแบบการดารงชีวิต โดยรู ปแบบการ
ดารงชีวติ ของบุคคลจะแสดงออกมาในรู ปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น
4. ปั จจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor) การเลื อกซื้ อของบุคคลได้รับอิทธิ พล
จากปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่ งจัดปั จจัยในตัว ผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อและใช้สินค้า
ปัจจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วย
4.1 การจูงใจ หมายถึง สิ่ งกระตุน้ ที่อยูใ่ นตัวบุคคล ซึ่ งกระตุน้ ให้บุคคลปฏิบตั ิ การ
จูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปั จจัยทางวัฒนธรรม
4.2 การรับรู ้ เป็ นกระบวนการซึ่ งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรจัดระเบียบ และ
ตีความหมายข้อมูล เพื่อที่จะสร้ างภาพที่มีความหมายหรื อหมายถึงกระบวนการความเข้าใจของ
บุ ค คลที่ มี ต่ อโลกที่ เขาอาศัย อยู่ การรั บ รู ้ เป็ นกระบวนการแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งขึ้ น อยู่ก ับ ความเชื่ อ
ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์และสิ่ งกระตุน้ โดยจะพิจารณาเป็ นกระบวนการการกลัน่ กรอง
การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้เห็น การได้กลิ่น การได้ยิน การ
ได้รสชาติ และการได้ความรู้สึก
4.3 การเรี ยนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมแบะความโน้มเอียงของ
พฤติกรรมจากประสบการณ์ ที่ผ่านมา การเรี ยนรู ้ของบุคคลเกิ ดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่ งกระตุน้ และ
เกิดการตอบสนอง การเรี ยนรู ้เกิดจากอิทธิ พลหลายอย่าง เช่น ทัศนคติ ความเชื่ อ และประสบการณ์
ในอดีต
4.4 ความน่ าเชื่ อถื อ เป็ นความคิดที่บุคคลยึดถื อเกี่ ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผล
มากจากประสบการณ์ในอดีต
4.5 ทัศ นคติ หมายถึ ง การประเมิ นความพึง พอใจหรื อไม่พ อใจของบุ ค คลหรื อ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
4.6 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันของบุคคล ซึ่ งนาไปสู่
การตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเหมือนเดิมและสอดคล้องกัน
4.7 แนวคิดของตนเอง หมายถึงความรู ้สึกนึ กคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง หรื อความคิด
ที่บุคคลคิดว่าบุคคลอื่น (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร
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4. การตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง การพิจารณาตกลงใจชี้ ขาดเลือกทางเลือก ที่มีอยู่
มากกว่าหนึ่ งทางเลื อก ในอันที่ให้มีการกระทาในลักษณะเฉพาะใด หรื อหมายถึ งการตกลงใจ
เลือกข้อยุติ ข้อขัดแย้ง ข้อถกเถียง เพื่อให้มีการกระทาไปในทางหนึ่งทางใดที่ได้มีการพิจารณาเลือก
หรื อตรวจสอบอย่า งรอบคอบแล้วโดยที่ จะเลื อกสิ นค้า หรื อบริ ก ารตามข้อมู ล และข้อจากัดของ
สถานการณ์ การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร
เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2546)
ขั้นตอนกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
ขั้นตอนกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคแบ่งออกได้เป็ น 5
ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ (พิเชษฐ์ พรหมใหม่, 2553)
ขั้นที่ 1 การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition คือ การตระหนักถึงความจาเป็ นหรื อความ
ต้องการของสิ นค้าว่าต้องการสิ นค้าใด ก่อนที่จะมีการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การอะไรก็ตามมักจะเริ่ มต้น
จากการรับรู ้ของผูซ้ ้ื อการรับรู ้ ถึงความจาเป็ นหรื อความต้องการจะเกิ ดจากแรงกระตุน้ ภายใน และ
แรงกระตุน้ จากภายนอก ซึ่ งรวมถึ งความต้องการของร่ างกาย (Physiological Needs) และความ
ต้องการที่เป็ นความปรารถนา (Acquired needs) อันเป็ นความต้องการด้านจิตวิทยา (Psychological
Needs) สิ่ งเหล่านี้ เกิ ดขึ้นเมื่อถึงระดับหนึ่ งจะกลายเป็ นสิ่ งกระตุน้ บุคคลจะเรี ยนรู้ถึงวิธีการจัดการ
กับสิ่ งกระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีต ทาให้รู้ว่าจะตอบสนองสิ่ งกระตุน้ อย่างไร
ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) เป็ นขั้นตอนที่เกิดต่อเนื่ องมาจากการรับรู ้วา่
ผูบ้ ริ โภคต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใด การแสวงหาข้อมูลเป็ นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ตนต้องการจะซื้ อ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าอาจจะได้จากงานโฆษณา
ร้านค้า บุ คคลใกล้ชิด สื่ อประเภทต่าง ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอาจจะแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของสิ นค้า ความคุน้ เคยที่มีต่อสิ นค้า อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ ผซู ้ ้ื อจะมีขอ้ มูลของสิ นค้า
หลาย ยี่ห้อ เพื่อใช้ส าหรับเปรี ยบเทีย บ แต่ใ นบางครั้ งความต้องการที่ เกิ ดขึ้ น ไม่ส ามารถ
ตอบสนองได้ทนั ที ความต้องการจะถูกจดจาไว้ เพื่อหาทางสนองความต้องการภายหลัง เมื่อความ
ต้องการได้ถูกสะสมไว้มาก จะทาให้เกิดปฏิบตั ิการในภาวะอย่างหนึ่ ง คือ ความตั้งใจให้ได้รับการ
สนองความต้องการ ผูบ้ ริ โภคจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุน้
ดังนั้นนักการตลาดจึ งต้องให้ความสนใจเกี่ ยวกับแหล่งข้อมูลซึ่ งผูบ้ ริ โภคแสวงหา และ
อิทธิ พลที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการเลื อก แหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546)
1. แหล่งบุคคล (Personal Source) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู้จกั
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2. แหล่งการค้า (Commercial Source) ได้แก่ สื่ อโฆษณา พนักงานขายตัวแทนการค้า
การบรรจุภณั ฑ์ การจัดแสดงสิ นค้า
3. แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) ได้แก่ การควบคุมการตรวจสอบ การใช้
สิ นค้า
4. แหล่งชุมชน (Plublic Sources) ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
5. แหล่งทดลอง ( Experimental Sources) ได้แก่ หน่วยงานที่สารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์
หรื อหน่วยวิจยั ภาวะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ ริ โภคในการใช้ผลิตภัณฑ์
อิทธิ พลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และลักษณะส่ วนบุคคลของ
ผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลต่าง จากแหล่งการค้า ซึ่ งเป็ นแหล่งข้อมูลที่นกั การตลาด
สามารถควบคุ มการให้ขอ้ มูลได้ แหล่ งข้อมูลแต่ละแหล่ งจะมี อิทธิ พลต่อการซื้ อที่ แตกต่างกัน
แหล่ งข้อมูลที่ สัมฤทธิ์ ผลมากที่สุดจะมาจากแหล่ งบุ คคล โดยปกติขอ้ มูลจากแหล่งการค้าจะให้
ข้อมูลทัว่ ไปแก่ผซู ้ ้ื อ แต่ขอ้ มูลจากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภัณฑ์ให้แก่ผซู ้ ้ื อ นักการ
ตลาดสามารถพิ จ ารณาความส าคัญ ของแหล่ ง ข้อ มู ล โดยสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ โ ภคว่ า ผู ้บ ริ โ ภครู ้ จ ัก
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และแหล่งข้อมูลอะไรที่มีอิทธิ พลมากต่อผูบ้ ริ โภค
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูบ้ ริ โภคจะทราบถึงตราสิ นค้า และคุณลักษณะของสิ นค้าทั้งหมด
ที่มีอยูใ่ นตลาด ซึ่ งจะพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจเฉพาะสิ นค้าที่มีลกั ษณะตรงตามความต้องการ
ของตนโดยทาการเปรี ยบเทียบระหว่างตราสิ นค้าต่าง ที่เป็ นทางเลือก (Choice Set) และตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อเพียงตราสิ นค้าเดียว
ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็ นขั้นตอนที่ผซู ้ ้ื อเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลเกี่ ยวกับราคา คุ ณภาพ ชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์ หรื อคุณสมบัติอื่น ของสิ นค้าแต่ละทางเลื อก
หลังจากการประเมิ นผลทางเลื อกแล้ว จะคงเหลื อทางเลื อกที่เหมาะสมที่สุ ด ซึ่ งกระบวนการ
ประเมินพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีดงั นี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546)
1. คุณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ (Product Attributes) ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาว่าผลิ ตภัณฑ์มี
คุณสมบัติอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ ง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ในความรู ้ สึกของผูซ้ ้ื อสาหรั บผลิ ตภัณฑ์แต่ละชนิ ดจะแตกต่างกัน การประเมินผลคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคมีพ้นื ฐาน ดังนี้
1.1. ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตน
1.2. ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในความรู ้สึกของตน
1.3. ผูบ้ ริ โภคจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้านั้น
1.4. ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งแต่ราคาต่า
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คุณสมบัติต่าง ของผลิตภัณฑ์นอกจากจะทาให้เกิดความสนใจโดยทัว่ ไปแล้วผูบ้ ริ โภคจะมี
ความต้องการแตกต่างกัน นักการตลาดจึงแบ่งตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ออกเป็ นส่ วน ตามคุณสมบัติ
ที่สร้างความพอใจขั้นต้นให้แก่ผซู ้ ้ื อได้แตกต่างกัน
2. ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกันนักการ
ตลาดต้องพยายามค้นหาและจัดลาดับของผลิตภัณฑ์
3. ผูบ้ ริ โภคมีพฒั นาการในความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสิ นค้า เนื่องจากความเชื่อถือของ
ผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคและความเชื่ อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง
ได้เสมอ
4. ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลือกตราสิ นค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่ มต้น
ด้วยการกาหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ แล้วเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ตราสิ นค้า
ขั้นที่ 4 การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์
หนึ่ งหลังจากได้มีการประเมินผลจากขั้นที่ 3 โดยที่จะมี ปั จจัยที่เกิ ดขึ้นระหว่างความตั้งใจซื้ อ
(Purchase Intention) 3 ปั จจัยนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) ดังนี้
1. ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes of Others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องมี 2 ด้าน
คือ ทัศนคติดา้ นบวก และ ทัศนคติ ด้านลบ ซึ่ งจะมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
2. ปั จจัยสถานการณ์ ที่คาดคะเนไว้ (Anticipated Situational Factors) ผูบ้ ริ โภคจะ
คาดคะเนปั จจัยต่าง ที่เกี่ ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
3. ปั จจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated Situational Factors) ขณะที่
ผูบ้ ริ โภคกาลังตัดสิ นใจซื้ อนั้น ปั จจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผลกระทบ
ต่อความตั้งใจซื้ อ เช่ น ผูบ้ ริ โภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย นักการตลาดเชื่ อว่าปั จจัยที่ไม่
คาดคะเนจะมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post purchase Behavior) เป็ นการเปรี ยบเทียบผลการใช้
สิ นค้ากับความคาดหวังที่มีต่อสิ นค้าชนิดนั้น หากผลการใช้สินค้าเป็ นไปตามความคาดหวัง ผูซ้ ้ื อจะ
เกิ ดความพึงพอใจ แต่ถา้ ผลการใช้สินค้าไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ ผูซ้ ้ื อจะรู ้ สึกไม่พึงพอใจต่อ
สิ นค้ายีห่ อ้ นั้น ความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจจะส่ งผลต่อการซื้ อสิ นค้าในครั้งต่อไป รวมทั้งการเป็ น
แหล่งข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นด้วย พฤติกรรมภายหลังการซื้ อที่นักการตลาดต้องติดตามและให้ความ
สนใจมีดงั นี้
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1. ความพึงพอใจภายหลังการซื้ อ (Post-purchase Satisfaction) เป็ นระดับความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคหลังจากที่ได้ซ้ื อสิ นค้าไปแล้ว ซึ่ งอาจแบ่งได้หลายระดับ เช่น พึงพอใจมาก เฉย หรื อ
ไม่ พ อใจ ความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โภคจะมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคและ
ประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ที่รับรู้ ซึ่ งจะมีผลทาให้ผบู ้ ริ โภคกลับมาซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั อีกครั้ง หรื อ
บอกต่อผูอ้ ื่นเกี่ยวกับความพอใจและไม่พอใจของตนที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ นั
2. การกระทาภายหลังการซื้ อ (Post purchase Actions) ความพึงพอใจหรื อไม่พอใจใน
ผลิตภัณฑ์จะมีผลต่อพฤติกรรมต่อเนื่ องของผูบ้ ริ โภค ถ้าผูบ้ ริ โภครู ้สึกพึงพอใจก็จะมีแนวโน้มว่าจะ
กลับมาซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั อีกครั้ง ในทางตรงกันข้ามถ้าผูบ้ ริ โภครู ้สึกไม่พึงพอใจก็อาจเลิกใช้ หรื อคืน
ผลิ ตภัณฑ์อาจบอกต่ อ หรื อมี ก ารร้ องเรี ย นผ่านทางสื่ อมวลชน หรื ออาจถึ งขั้นฟ้ องร้ องเรี ย ก
ค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ก็เป็ นได้
3. พฤติกรรมการใช้และการกาจัดภายหลังการซื้ อ (Post purchase Use and Disposal)
เป็ นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะคอยติดตามว่าผูบ้ ริ โภคใช้และกาจัดสิ นค้านั้นอย่างไรหากผูบ้ ริ โภค
เก็บผลิตภัณฑ์ไว้โดยไม่ใช้ ก็เป็ นได้วา่ ผลิตภัณฑ์น้ นั ไม่เป็ นที่พึงพอใจ ทาให้การบอกต่อไม่เป็ นผล
แต่ถา้ หากผูบ้ ริ โภคขายหรื อแลกเปลี่ยนผลิ ตภัณฑ์ระหว่างกัน จะมีผลทาให้ยอดขายของผลิตภัณฑ์
ใหม่ ล ดลงและถ้า ผูบ้ ริ โภคทิ้ ง ผลิ ตภัณฑ์ นัก การตลาดจาเป็ นที่ จะต้องรู ้ ว่า ผูบ้ ริ โภคได้ท าลาย
ผลิตภัณฑ์น้ นั อย่างไร เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจเป็ นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสิ นใจซื้อ
ทฤษฎีโมเดลของบุคคล (Model of man) หรื อทัศนะ 4 ประการในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค (Four views of consumer decision marking) ว่าเป็ นทฤษฎี ที่กล่าวถึ งทัศนะสาคัญที่
เกี่ ยวข้องกับสาเหตุ และวิธีการซึ่ งบุคคลตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเป็ นโมเดลที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยโมเดลนี้ ได้แบ่ง ลักษณะการตัดสิ นใจซื้ อไว้ 4 โมเดล คือ (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์, 2538)
1. บุคคลที่ตดั สิ นใจซื้ อโดยถือเกณฑ์เศรษฐกิจ (Economic Man) เป็ นทฤษฎีที่บอกว่า
ผูบ้ ริ โภคคานึ งถึ งทางเลื อกผลิ ตภัณฑ์ สามารถที่จะจัดลาดับแต่ละทางเลื อกในรู ปของประโยชน์
(ข้อดี) และข้อเสี ย เพื่อที่จะหาทางเลือกที่ดีที่สุด
2. บุคคลที่ตดั สิ นใจซื้ อโดยคล้อยตามบุคคลอื่น (Passive man) หมายถึง ผูบ้ ริ โภคเป็ น
ผู ้ซ้ื อ ที่ ข้ ึ น อยู่ ก ับ การชัก จู ง การท าให้ เ กิ ด มโนภาพในใจ การใช้ ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing mix) หรื อความพยายามของนักการตลาด โดยมองว่าการซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นไปเพราะ
มีการรับรู ้จากสิ่ งกระตุน้ สิ่ งเร้า และไม่ได้ใช้เหตุผลในการซื้ อ พร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอต่าง การ
ซื้ อโดยไม่มีเหตุผลของผูบ้ ริ โภคลักษณะนี้สามารถทาได้โดย 1. Attention ทาให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจ
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โดยเป็ นการเรี ยกลูกค้าในอันดับแรก 2. Interest จากความตั้งใจนี้ ตอ้ งทาให้ลูกค้าสนใจในสิ นค้า
หรื อบริ การที่จะติดตาม 3. Desire ต้องทาให้ลูกค้ามีความรู ้สึกเกิดขึ้นว่าต้องการที่จะมีสินค้าชนิ ดนี้
เพราะจาเป็ นกับ ลู กค้ามากเหลื อเกิ น 4. Action จะเกิ ดขึ้ นได้ก็ต่อเมื่ อสามารถตอบปั ญหาความ
ต้องการ หรื อสิ นค้าสามารถสนองตอบความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้าได้ จนทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจ
ซื้ อ
3. บุคคลที่ตดั สิ นใจซื้ อด้วยความเข้าใจ (Cognitive man) หมายถึง ผูบ้ ริ โภคที่มีการ
บริ โภคสิ นค้าอย่างมีเหตุผล และมีความเข้าใจความต้องการของผูบ้ ริ โภคเองมากที่สุด โดยการเสาะ
แสวงหาข้อมูลต่าง ของตัวสิ นค้าจากหลาย แห่ ง และนาข้อมูลเหล่านั้นมา เกิดการเปรี ยบเทียบจน
ในที่ สุดสามารถทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ ออย่างเหมาะสม โดยเริ่ มต้นผูบ้ ริ โภคจะทราบถึ งปั ญหา
ของตนเอง เกิดการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่จะแก้ปัญหา ประเมินสิ่ งต่าง ที่จะสามารถแก้ปัญหาให้ได้มาก
ที่ สุ ด และคุ ้ ม ค่ า เงิ น มากที่ สุ ด ตลอดจนช่ อ งทางการซื้ อ ที่ ส ะดวกที่ สุ ด ถื อ ได้ ว่ า เป็ นระบบ
กระบวนการข้อมูลของผูบ้ ริ โภค โดยกระบวนการนี้อาจมีปัจจัยหลาย อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่วย
ประกอบในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่นกลุ่มอ้างอิง ไม่วา่ จะเป็ น ครอบครัว เพื่อน
ซึ่ งปั จจัยต่าง เหล่านี้ จะทาให้การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคง่ายขึ้น และมีความพึงพอใจมากขึ้นด้วย
4. บุคคลที่ ตดั สิ นใจซื้ อด้วยอารมณ์ (Emotional man) หมายถึง ผูบ้ ริ โภคที่ทาการ
ตัดสิ นใจซื้ อโดยอาศัยความรู ้สึกของผุบ้ ริ โภคเองทั้งหมด โดยมิได้มีการ ค้นหา เปรี ยบเทียบข้อมูล
ของสิ นค้าอย่างถี่ ถว้ นดี นัก อีกนัยหนึ่ งคือใช้อารมณ์ มากกว่าเหตุผล ความรู ้ สึกหรื ออารมณ์ ที่ว่านี้
เกิ ดได้จากหลาย อย่างไม่ว่าจะเป็ น ความรัก ความภาคภูมิใจ ความกลัว ความหวัง ความต้องการ
เป็ นที่ยอมรับในสังคม การตัดสิ นใจซื้ อแบบนี้ เป็ นหลักของทางด้านจิตวิทยาเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้น
สิ นค้าที่วางจาหน่ายจะต้องสามารถที่จะกระตุน้ อารมณ์บางอย่างของผูบ้ ริ โภคได้ดว้ ย
เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
จากการรายงานของส านัก งานวิจ ัย เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของบริ โภคทัว่ โลกที่ เปลี่ ย นไป
จากเดิ ม เนื่ อ งจากปั จ จัย ด้า นเศรษฐกิ จ ที่ ก ระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่น ใจการจับ จ่ า ยใช้ส อย ท าให้
พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็ นได้ชดั ไม่เว้นแม้แต่ลูกค้าในประเทศ
ไทยที่มีการเปลี่ ยนแปลงในการตัดสิ นใจซื้ ออย่างเห็นได้ชดั ที่สุด เมื่อลูกค้ามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
สิ่ งที่นกั การตลาดและธุ รกิจจะต้องทาต่อจากนี้ไปก็คือ การปรับตัวและกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป (กฤษติกา คงสมพงษ์, 2552)
ทั้ง นี้ ก่ อ นที่ จ ะวางแผนและก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการท างานในสถานการณ์ ที่ ก ระทบต่ อ
การตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้า มาดูกนั ว่าพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในช่วงต่อจากนี้ ไป
มีเหตุผลใดบ้างที่นามาใช้ในการตัดสิ นใจ ซึ่ งดิ ฉันขอนาเอา 10 เหตุ ผลหลัก ที่ลูกค้าส่ วนใหญ่
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นามาพิจารณาก่อนตัดสิ นใจซื้ อ และเชื่ อว่าเหตุผลต่าง จะมีผลต่อการทางานของผูป้ ระกอบการ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1. การให้รางวัลกับตัวเอง การให้รางวัลกับตัวเองไม่ใช่ เทรนด์ใหม่สาหรับผูบ้ ริ โภค
ในเมืองไทย เนื่ องจากการซื้ อผลิตภัณฑ์ต่าง ให้กบั ตนเองเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ในช่ วงจากนี้ ไป
มีแนวโน้มว่าลูกค้าจะให้ความสาคัญกับตัวเองมากกว่าเดิ ม เนื่ องจากเหตุผลต่าง ที่เข้ามามีส่วน
ทาให้ลูกค้าอยู่คนเดี ยวนานขึ้ น หรื อมี ความสุ ขกับชี วิตส่ วนตัว รวมทั้งเหตุ ผลอื่ น ไม่ว่าจะเป็ น
การให้รางวัล กับตัวเองที่ ป ระสบความส าเร็ จในเรื่ องต่ า ง หรื อแม้แต่ การลงทุ นซื้ อสิ นค้าและ
บริ การเพื่อชดเชยกับสิ่ งที่โหยหาและขาดหายไป ฯลฯ
เหตุผลต่าง ข้างต้นทาให้ผบู ้ ริ โภคมักหาโอกาสในการให้รางวัลกับตนเอง ส่ วนการ
ตัดสิ นใจเลื อกผลิ ตภัณฑ์ใ ห้กบั ตัวเองนั้นมัก ให้ความส าคัญกับ แบรนด์ที่คุ ้นเคยและอยู่ใ นความ
ใฝ่ ฝัน หรื อแบรนด์ที่มีราคาแพง จึงทาให้การซื้ อแต่ละครั้งมีคุณค่าเหมาะสมกับการให้รางวัล เป็ น
ต้น นัก การตลาดจะได้ประโยชน์จากเทรนด์ก ารให้ รางวัลกับ ตนเอง แม้ว่าจะไม่เกิ ดขึ้ นบ่ อยนัก
เพราะการให้รางวัลมักจะเป็ นโอกาสพิเศษเท่านั้น แต่การสร้างความคุน้ เคยและตระหนักในคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จะเป็ นเหตุผลที่ช่วยให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อด้วยเหตุผลดังกล่าว
2. ความคุ ้ม ค่ า และคุ ้ม ราคา นอกจากปั จจัยด้า นความสวยงาม คุ ณประโยชน์ การ
ออกแบบ รสชาด สี สัน ฯลฯ ซึ่ งถื อว่าเป็ นปั จจัยที่ นักการตลาดทราบกันดี อยู่แล้ว แต่การทางาน
ในช่ วงต่อจากนี้ ไป จะต้องสร้างความตระหนักด้านความคุม้ ค่าและคุ ม้ ราคาให้เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภค
เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้อมด้านการตลาดมีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้
ลูกค้านาเอาเหตุผลในเรื่ องความคุม้ ค่ามาใช้กบั การจับจ่ายใช้สอยในชี วิตประจาวันมากขึ้น เช่น การ
มุ่งเน้นเรื่ องคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ การพิจารณาคุ ณสมบัติและการตอบสนองการใช้งานได้อย่าง
ยาวนาน เป็ นต้น
นอกจากนี้ แล้ว การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การยังต้องเน้นเรื่ องราคา ไม่ว่าจะเป็ น
สิ นค้าราคาถู กหรื อราคาแพงก็ตาม ผูบ้ ริ โภคมักคานึ งถึ งเรื่ องความคุ ม้ ค่ากับเงิ นที่จ่ายไป เช่ น การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าราคาแพง เนื่ องจากเห็นว่าคุม้ ค่ากับการลงทุนซื้ อ เนื่ องจากทาให้คุณภาพชี วิตที่ดี
ขึ้ น หรื อเป็ นเพราะสิ นค้า มี คุ ณภาพดี มี อายุก ารใช้ง านที่ ย าวนาน เป็ นต้น ดัง นั้น นัก การตลาด
ออกแบบกิจกรรมการตลาดเพื่อสะท้อนให้ลูกค้าเห็นถึงเรื่ องความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป
3. ลูกค้าอยูก่ บั บ้านมากขึ้น ดิฉนั มีโอกาสได้อ่านงายวิจยั จากสานักต่าง ทั้งที่ทาการ
สารวจผูบ้ ริ โภคในเอเชี ย ยุโรป และอเมริ กา ซึ่ งมีความสอดคล้องกับพฤติ กรรมลู กค้าในบ้านเรา
กล่ า วคื อ ในช่ ว งที่ ส ภาวะเศรษฐกิ จถดถอย ท าให้ พ ฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ เ ปลี่ ย นไป
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เนื่องจากทุกคนต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย การอยูก่ บั บ้านคือทางเลือกหนึ่ งของลูกค้าในยุคปั จจุบนั
และคาดว่าจะเป็ นอย่างนี้อีกนานเลยทีเดียว
ดังนั้น นักการตลาดจะต้องวางแผนและกาหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อทาให้ลูกค้าออก
จากบ้า นมาจับ จ่ า ย และการก าหนดกิ จกรรมการขายสิ นค้า เพื่ อตอบสนองให้ก ับ ลู ก ค้า กลุ่ ม ที่ มี
ความสุ ขกับการอยูบ่ า้ น โดยให้ความสาคัญกับกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย กิจกรรมพิเศษต่าง เช่ น
การคิดกิจกรรมการตลาดใหม่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าสนใจเข้าร่ วมกิจกรรมนอกบ้าน แล้วใช้กล
ยุทธ์การนาเสนอขายผลิตภัณฑ์อย่างแยบยล เพื่อสร้างความตระหนักและความต้องการบริ โภค
นอกจากนี้แล้วยังต้องนาเสนอกิจกรรมใหม่ ผ่านช่องทางการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคที่
อยูบ่ า้ นมากขึ้น โดยนักการตลาดต้องทราบว่าลูกค้าส่ วนใหญ่มกั มีกิจกรรมคล้าย กันในขณะจาศีล
อยู่กบั บ้าน เช่ น การเล่นอิ นเตอร์ เน็ ต การดู รายการโทรทัศน์ ซึ่ งถื อว่าเป็ นช่ องทางการสื่ อสารที่
สาคัญสาหรับตลาดในยุคปั จจุบนั ที่สาคัญสร้างกลยุทธ์การบริ การพิเศษส่ งสิ นค้าถึงบ้านก็จะสร้าง
ความสนใจให้กบั ลูกค้าได้ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว
4. ผูห้ ญิงจะมีบทบาทในการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น ในช่วงต่อจากนี้ ไปกลุ่มลูกค้าที่เป็ น
เพศผูห้ ญิ งจะมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครั วแล้วจะ
มอบหมายให้ ผูห้ ญิ ง เป็ นผูด้ ู แ ลการจับ จ่ า ย ที่ ส าคัญ ผลการวิ จ ัย พฤติ ก รรมของผู ้ห ญิ ง ในช่ ว งที่
เศรษฐกิ จตกต่ านั้น พวกเธอจะมี พฤติ กรรมใหม่ให้นักการตลาดปวดหัวมากขึ้น กล่ าวคื อ จะเพิ่ม
ความจูจ้ ้ ีจุกจิกในการพิจารณาและตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าเดิม
นอกจากนี้ แล้วยังให้ความสาคัญกับเรื่ องการประหยัด เป็ นไปได้ว่าสิ นค้าบางประเภท
พวกเธอจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ถึงเรื่ องคุ ณสมบัติ และต่อรองราคาให้ถูกใจมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น นักการตลาดจาเป็ นต้องเข้าถึ งพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อจะได้ออกแบบการให้บริ การ
การกาหนดราคา และกลยุทธ์อื่น ให้สอดคล้องกับลูกค้ากล่มผูห้ ญิงมากยิง่ ขึ้น
5. ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ สุ ข ภาพมากขึ้ น ในช่ ว งต่ อ จากนี้ ไปผู ้บ ริ โ ภคทั่ว โลกจะให้
ความสาคัญกับสุ ขภาพของตนเองมากยิง่ ขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ลูกค้าชาวไทยที่เริ่ มมีแนวโน้มว่าจะหันมา
อุดหนุ นผลิ ตภัณฑ์ที่ส่งผลดี ต่อสุ ขภาพของตนเองมากกว่าเดิ ม ดังนั้น สิ นค้าและบริ การต่าง ที่
เกี่ยวข้องกับการบาบัดและรักษาจะอยูใ่ นความสนใจ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ที่สร้างความตระหนัก
เรื่ องผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุ ขภาพ เช่น เครื่ องดื่มและอาหารเพื่อสุ ขภาพ รวมทั้งบริ การต่าง ที่ทา
ให้ลูกค้ามีสุขภาพแข็งแรงและอนามัยที่ดีข้ ึน
ดังนั้น ผลิ ตภัณฑ์ต่าง ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องดื่ม อาหาร และยา จะต้องให้ความสาคัญ
เกี่ ยวกับเรื่ องสุ ขอนามัย หากสามารถชู จุดเด่นด้านการบาบัดและรั กษา จะสามารถกระตุน้ ให้เกิ ด
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ความต้อ งการซื้ อ ได้ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ ม ัก มี มุ ม มองในเรื่ อ งสุ ข ภาพที่ ค ล้า ยกัน
กล่าวคือ การป้ องกันไว้ดีกว่าปล่อยให้แย่แล้วแก้ทีหลัง
6. บทบาทของสื่ อออนไลน์ ทุกวันนี้ สื่ออินเตอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในสังคมเมือง
มากเป็ นทวีคูณ และมีแนวโน้มว่าภูมิภาคต่าง จะหันมาใช้สื่อดังกล่าวมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพราะ
บทบาทส าคัญในการสื่ อสารและเพิ่ มความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูล และข่า วสารต่า ง
ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เนื่องจากสื่ อดังกล่าวสามารถย่อโลกให้แคบลงนัน่ เอง
จากการวิจยั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกที่ ใช้บริ การสื่ อออนไลน์ พบว่ามักใช้หา
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การต่าง รวมทั้งการหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรื อแม้แต่การใช้
เพื่อความบันเทิงฯลฯ ซึ่ งสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะใช้เวลาส่ วนใหญ่ของ
ชีวติ อยูก่ บั บ้านมากกว่าเตร่ อยูน่ อกบ้าน ดังนั้น นักการตลาดที่ตอ้ งการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มคนรุ่ น
ใหม่ที่ใช้เวลาว่างอยูห่ น้าคอมพิวเตอร์ จะต้องรู ้ว่าพวกเขาสนใจอะไร และการนาเสนอข้อมูลแบบ
ไหนถึ งจะสร้ างความตระหนักและตัดสิ นใจซื้ อ หากโฆษณาขายสิ นค้าอย่างเดี ยว อาจไม่สามารถ
สร้ างความจดจาได้อีกต่อไป จึ งต้องหากลยุทธ์ ใหม่ ในการสร้ างการรั บรู ้ ผ่านสื่ อดังกล่าวให้มี
ความน่าสนใจขึ้นเรื่ อย
7. ให้ค วามส าคัญกับ ภาวะโลกร้ อน การรณรงค์เรื่ อ งภาวะโลกร้ อนได้ก ลายเป็ น
เทรนด์ใหม่ของนักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ในช่วงที่ผา่ นมา และสามารถสร้างความสนใจ
จากผูบ้ ริ โภคได้ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว เห็นได้จากสิ นค้าและบริ การต่าง ที่นาสู่ ตลาดมักให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับการต่อต้านโลกร้อน หรื อช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีข้ ึน เป็ นต้น แม้วา่ การอนุ รักษ์และเพิ่มพื้นที่สี
เขียวจะเป็ นการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับธรรมชาติ และความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลูกค้า
โดยตรง แต่ผลิตภัณฑ์และบริ การดังกล่าวก็มกั มีราคาที่แพงกว่า
ดัง นั้น นัก การตลาดจะต้อ งศึ ก ษาอย่ า งละเอี ย ดว่ า เทรนด์ ภ าวะโลกร้ อ น มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของคนไทยมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะเรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อซึ่ งมีผลโดยตรงต่อ
ผลประกอบการ เนื่ องจากผลกระทบจากภาวะโลกร้ อนเป็ นเรื่ องที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต แต่เรื่ อง
เงิ น ทอง เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บ นั นี้ อาจท าให้ลู ก ค้าบางส่ วนไม่ เห็ นด้วย เพื่ อให้เทรนด์ดัง กล่ า ว
มีความเหมาะสมกับตลาดเมืองไทย น่ าจะมีการวิจยั อย่างจริ งจังว่าการสร้ างสมดุ ลดังกล่าว อยู่ใน
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคเศรษฐกิจตกต่าหรื อไม่
8. สิ นค้าไทย & ไทยเที่ยวไทย ในช่วงที่ภาวการณ์ส่งออกของไทยติดลบ และต่างชาติ
เดิ นทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยน้อยลง เทรนด์การตลาดเพื่อให้ลูกค้าช่ วยการอุ ดหนุ นสิ นค้า
และบริ การต่าง ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นนโยบายไทยทาไทยใช้ หรื อไทยเที่ยวไทย ฯลฯ จะ
สามารถสร้างความตระหนักให้ผบู ้ ริ โภคที่รักชาติไทยได้ไม่นอ้ ย
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โดยเฉพาะการนาเอาเรื่ องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
เห็นถึงคุณค่าของสิ นค้าไทยและความประหยัดเมื่อบริ โภคสิ นค้าไทย หากมีการติดตามข่าวสารของ
โลกคงจะเห็ นว่าต่างชาติเขาลดการนาเข้าและรณรงค์ให้ประชาชนซื้ อสิ นค้าที่ผลิตภายในประเทศ
หากนัก การตลาดในประเทศไทยหันมาเอาจริ ง เอาจัง กับ นโยบายดัง กล่ า ว ก็ จะช่ วยให้ เกิ ดการ
หมุนเวียนภายในประเทศได้ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว
9. เทรนด์ ก ารผสมผสานวัฒ นธรรม สื บ เนื่ อ งจากข้อ 8 จะท าให้ เ กิ ด เทรนด์ ก าร
ผสมผสานระหว่างความต้องการบริ โภคสิ นค้าต่างชาติกบั สิ นค้าไทย พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อจาก
นี้ ไปจะไม่เน้นเรื่ องค่านิ ยมตะวันตกล้วน แต่จะเห็ นความสาคัญของวัฒนธรรมไทยมากกว่าใน
อดี ตที่ ผ่านมา เนื่ องจากวัฒนธรรมตะวันออกได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภคทัว่ โลก มีส่วนทาให้
ลูกค้าชาวไทยหันกลับมามองสิ่ งดี ภายในประเทศมากขึ้น
เป็ นไปได้วา่ ในช่วงต่อจากนี้ไป ผลิตภัณฑ์ต่าง จะสะท้อนให้เห็นถึงความผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและความเป็ นไทยรวมอยูด่ ว้ ยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ลูกค้าที่เริ่ มมีการอนุรักษ์ เห็นคุณค่าและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเองมากขึ้น
10. อิสระและสะดวกสบาย พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะให้ความสาคัญกับ
เรื่ องความเป็ นตัวของตัวเอง รักอิสระและต้องการความสะดวกสบายมากกว่าเดิม ดังนั้น สิ นค้าและ
บริ การต่าง จะต้องสะท้อนออกมาให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความต้องการดังกล่าว เห็นได้จากกลุ่มคน
รุ่ นใหม่เริ่ มมีความต้องการอิสระของชี วิตด้วยการแยกออกมาเป็ นครอบครัวเดี่ ยวที่มีขนาดเล็กลง
ทาให้สินค้าประเภทคอนโดมิเนียมใกล้เมืองและใกล้รถไฟฟ้ ามีการเติบโตมากขึ้น เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม สิ นค้าและบริ การอื่น ก็จะต้องเน้นเรื่ องความสะดวก ทั้งเรื่ องการจับจ่าย
ราคาที่ ง่ายต่อการตัดสิ นใจ สถานที่ ตอ้ งตอบสนองเรื่ องความสะดวกสบาย หากสื่ อสารให้ลูกค้า
เห็ นว่าอยู่แค่เอื้อม ง่ายต่อการบริ โภคและใช้งาน หรื อเดิ นทางเพียงไม่กี่นาทีฯลฯ ปั จจัยเหล่ านี้ จะ
สามารถตอบรับกับไลฟ์ สไตล์ของลูกค้าในยุคหน้าได้เป็ นอย่างดี
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5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภานิชา พัฒนขจร (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของครี มล้างหน้าสมุนไพรของ
ผูป้ ระกอบการรายหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พล
ต่อการซื้ อและการใช้ผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้า ที่มีความสาคัญมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคมีความ
คิ ดเห็ นในเรื่ องผลิ ตภัณฑ์ของครี ม ล้างหน้าสมุ นไพรตัวอย่างก่ อนและหลังการใช้ว่าควรมี ความ
ปลอดภัย มีประสิ ทธิ ภาพในการทา ความสะอาดและ บารุ งผิวพรรณ ใช้มะขาม ขมิ้น ไพล เป็ น
ส่ วนประกอบของครี มล้างหน้า ควรบรรจุในหลอดพลาสติกมีความเหมาะสมใช้ได้ท้ งั ชายและหญิง
สาหรับชื่อตราสิ นค้าควรเป็ น ภาษาไทยที่บ่งบอกถึงความเป็ นธรรมชาติ
ศิวฤทธิ์ พงศกรรั งศิ ลป์ ญาลดา พรประเสริ ฐ และ สุ ชาติ ฉันสาราญ (2546) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าโดยซื้ อสิ นค้าประเภทอาหารและการแปรรู ปมากที่สุด สาหรับ
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา และการจัดจาหน่าย ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมาก โดย
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด และผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญใน
ระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การให้
ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาด และผูบ้ ริ โภคที่มีปริ มาณการซื้ อสิ นค้าแตกต่างกันจะให้
ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน
วิจิตรา สมิงนาวิน (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหารของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่าในด้า นพฤติกรรม ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนมากเคยซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ประเภทอาหาร ความสาคัญของเหตุผลที่เลื อกซื้ อ
สิ นค้าในแต่ละด้านมีดงั นี้ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ให้ความสาคัญกับความสะอาดของสิ นค้ามากที่สุด ด้าน
ราคาให้ความสาคัญกับความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพมากที่สุด ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ ายให้ความสาคัญกับความสามารถในการหาซื้ อสิ นค้าได้ง่ายมากที่สุด และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดให้ความสาคัญกับการมีตวั อย่างสิ นค้าให้ชิมมากที่สุด นอกจากนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้าไม่บ่อย/นาน ครั้ง จานวนเงินที่ซ้ื อสิ นค้าต่อครั้งคือ 101 -200 บาท และไม่
พบปั ญหาในการซื้ อสิ นค้า
ชู เกี ยรติ ศิริวงศ์ (2549) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของที่ระลึ กของนักท่อง
เที ย วชาวญี่ ปุ่ น: กรณี ศึ ก ษาโครงการหนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ พบว่า
นักท่องเที่ยวเลือกซื้ อสิ นค้าประเภทของใช้และของประดับตกแต่งมากที่สุด มีการใช้จ่ายเงินในการ
ซื้ อต่อครั้งจานวน 1,000 – 2,000 เยน และซื้ อสิ นค้าจานวน 3 ชิ้นต่อครั้ง มีจุดประสงค์เพื่อซื้ อเป็ น
ของที่ ระลึ กแก่ บุคคลอื่ นมากที่ สุด ส่ วนใหญ่มีการวางแผนในการซื้ อสิ นค้า และส่ วนใหญ่มีการ
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ตัดสิ นใจซื้ อทันทีเมื่อเห็นสิ นค้า มีการแนะนาให้ผอู ้ ื่นซื้ อสิ นค้าต่อด้วยเหตุผลของรู ปแบบตัวสิ นค้ามี
ความสวยงาม นอกจากนี้ ยงั พบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับรู ปแบบสิ นค้าเป็ นอันดับแรก ใน
ส่ วนปั ญหาและอุ ปสรรคพบว่า นักท่องเที่ ยวไม่รู้จกั แหล่ งจาหน่ ายสิ นค้าได้ทวั่ ถึ งครอบคลุ มทุ ก
ประเภทสิ นค้ามากที่สุด และสาหรับอุปสรรคส่ วนใหญ่ที่พบในการซื้ อมากที่สุดคือ ค่าขนส่ งแพง
มาก

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5
ดาวในจังหวัดนนทบุรี ณ ร้านค้าที่มีการจาหน่ายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนนทบุรี
ทั้ง 17 แห่ง
การกาหนดขนาดตัวอย่า ง การวิจยั ครั้ งนี้ ไ ม่สามารถระบุ จานวนประชากรที่ แน่ นอนได้
ผูว้ จิ ยั จึงสุ่ มตัวอย่างด้วยการสุ่ มแบบกาหนดโควต้า (Quota Sampling) ซึ่งในจังหวัดนนทบุรีมีร้านค้า
ที่มีการจาหน่ ายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว จานวน 17 แห่ ง ผูว้ ิจยั กาหนดให้เก็บ
กลุ่มตัวอย่างแห่งละ 40 คน ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้จะใช้ตวั อย่าง 680 คน
การสุ่ มตัวอย่ าง
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ด้วยการแจกแบบสอบถามผู้
ที่เคยซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี ณ ร้านค้าที่มีการจาหน่าย
สิ นค้า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภัณฑ์ ใ นจัง หวัด นนทบุ รี ทั้ง 17 แห่ ง และก่ อ นให้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งตอบ
แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะต้องถามก่อนว่าเคยทาแบบสอบถามแล้วหรื อยัง เพื่อป้ องกันการทาซ้ า และ
ทาการแจกแบบสอบถามผูท้ ี่เข้ามาซื้ อสิ นค้า โดยแบ่งสัดส่ วนการแจกแบบสอบถาม จานวน680 ชุด
กาหนดให้เก็บกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 40 คน
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เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และอาชีพ ลักษณะคาถามเป็ นแบบมีหลายคาตอบ (multiple choice)
โดยให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5
ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ลักษณะคาถามเป็ นแบบมีหลายคาตอบ (multiple choice) โดยให้เลือกตอบ
เพียงคาตอบเดียว
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้คาถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale)
การแปลผล
สาหรับแบบสอบถาม ส่ วนที่ 3 ซึ่งเป็ นข้อคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สร้าง
ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามดังนี้
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
เมื่ อรวบรวมข้อมู ลและแจกแจงความถี่ แล้ว จะใช้ค ะแนนเฉลี่ ยของกลุ่ มตัวอย่าง และ
เนื่องจากผลคะแนนที่ได้มีน้ าหนักไปทางใดทางหนึ่ง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ผูว้ ิจยั จึงได้แบ่ง
ระดับเป็ น 3 ระดับ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
ช่วงชั้นคะแนน

=

คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น

=

5–1
3
1.33

=
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการซื้อสิ นค้ าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ใน จ.นนทบุรี
ระดับน้อย

ระดับคะแนน
1.00 – 2.33

ระดับปานกลาง

2.34 – 3.66

ระดับมาก

3.67 – 5.00

ความหมาย
ให้ความสาคัญ
ในระดับน้อย
ให้ความสาคัญ
ในระดับปานกลาง
ให้ความสาคัญ
ในระดับมาก

การทดสอบเครื่องมือ
การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content Validity) โดยการให้ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
การวิจยั วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ น้ เคย เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ตรวจสอบและพิ จ ารณาความถู ก ต้ อ งด้ า นการตั้ง หั ว ข้ อ การวิ จ ัย วัต ถุ ป ระสงค์ สมมุ ติ ฐ าน
แบบสอบถามและรู ปแบบการเขียนแบบสอบถาม และรายงาน เพื่อเป็ นแนวทางนาไปปรับปรุ ง
แก้ไขข้อบกพร่ อง
2. การหาความน่ าเชื่ อถือ (Reliability) ของเครื่องมือ โดยได้นาแบบสอบถาม ไปทาการ
ทดสอบกับกลุ่มที่มีความใกล้เคียงประชากรการวิจยั จานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบถึงข้อบกพร่ อง ใน
เนื้ อหาข้อความ และท าการทดสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยวิธี หาค่ า สั มประสิ ท ธิ์
Cronbach’s Alpha เพื่อ นาแบบสอบถามไปปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และสามารถนาไปใช้
วิจยั ได้ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alpha = 0.83
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลเอง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนและเที่ยงตรง
2. ท าการรวบรวมแบบสอบถามที่ ต อบแล้ ว ตรวจสอบความถู ก ต้อ งส มบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามแล้วนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ต่อไป
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สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสถิ ติสาหรับงาน
ทางโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Windows ดังนี้
1.
หลัง จากนั้น จึ ง ท าการจัด แต่ ง ข้อ มู ล ของแบบสอบถาม เ
2.

ทางคอมพิวเตอร์

2.1 ค่าสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยอธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง และพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.2 ค่ าสถิ ติเชิ ง อนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติ ฐานต่า ง ๆ
วิเคราะห์โดยทดสอบความสัมพันธ์ของสมมติฐานใช้วิธีหาค่าไค - สแควร์ (Chi - square test) และ
ทดสอบความแตกต่างของผลการวิจยั จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยใช้สถิติ t – Test และวิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) โดย Independent –
Samples t –Test เป็ นคาสั่งให้ทดสอบความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 ชุด หรื อตัวแปร 2
ชุด โดยสุ่ มตัวอย่างข้อมูลแต่ละชุ ดอย่างเป็ นอิสระต่อกัน แต่ One – Way Analysis of Variance
(One – way ANOVA) เป็ นคาสั่งให้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุ ดขึ้นไป
โดยสุ่ มตัวอย่างข้อมูลแต่ ละชุ ด อย่า งไม่เป็ นอิ ส ระต่อกัน เป็ นการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของ
ข้อมูลแบบทางเดียว โดยมีการจาแนกข้อมูลตัวแปรหรื อปัจจัยเพียงปัจจัยเดียว

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและส่ วนประสมทางการตลาดของ
สิ น ค้า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจัง หวัดนนทบุ รี ” ผูว้ ิจ ัยแบ่ ง การวิ เคราะห์ ออกเป็ น
ขั้นตอน และเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงได้
กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
X
S.D.
2
t
df
SS
MS
F
p
*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ค่าสถิติของการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-square)
ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา t-distribution
ชั้นของความเป็ นอิสระ (Degree of freedom)
ผลรวมกาลังสองของคะแนน (Sum of square)
ค่าประมาณความแปรปรวนของคะแนน (Mean of square)
ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา F-distribution
ค่าความน่าจะเป็ น (Probability) สาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ปั จจัย ส่ วนบุค คลของกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน
สถานภาพสมรส และอาชีพ โดยนาเสนอในรู ปของค่าร้อยละ ดังตาราง 1-6
ตาราง 1 จานวนและร้อยละ จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
232
448
680

ร้อยละ
34.12
65.88
100.00

จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีท้ งั หมด 448 คน คิดเป็ น ร้อยละ 65.88 ที่
เหลือคือ เพศชาย มีท้ งั หมด 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.12
ตาราง 2 จานวนและร้อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
อายุต่ากว่า 20 ปี
อายุ 20 – 39 ปี
อายุ 40 – 59 ปี
อายุ 59 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
75
418
169
18
680

ร้อยละ
11.03
61.47
24.85
2.65
100.00

จากตาราง 2 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 39 ปี จานวน 418 คน คิดเป็ นร้อยละ
61.47 รองลงมา อายุ 40 – 59 ปี จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.85 อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 75 คน
คิดเป็ นร้อยละ 11.03 และอายุ 59 ปี ขึ้นไป จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.65 ตามลาดับ
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ตาราง 3 จานวนและร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ปวช.
อนุปริ ญญาหรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
11
63
91
173
297
45
680

ร้อยละ
1.62
9.26
13.38
25.44
43.68
6.62
100.00

จากตาราง 3 กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 297 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 43.68 รองลงมา อนุปริ ญญาหรื อ ปวส. จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.44 มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อ ปวช. จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.38 มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อต่ากว่า จานวน 63 คน คิด
เป็ นร้อยละ 9.26 สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.62 และไม่ได้รับการศึกษา จานวน
11 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.62 ตามลาดับ
ตาราง 4 จานวนและร้อยละ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จานวน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
218
10,001 – 20,000 บาท
280
20,001 – 30,000 บาท
133
30,000 บาทขึ้นไป
49
รวม
680

ร้อยละ
32.06
41.18
19.56
7.21
100.00

จากตาราง 4 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,001 – 20,000 บาท จานวน
280 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.18 รองลงมา น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.06 20,001 – 30,000 บาท จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.56 และ 30,000 บาทขึ้นไป จานวน 49
คน คิดเป็ นร้อยละ 7.21ตามลาดับ
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ตาราง 5 จานวนและร้อยละ จาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
รวม

จานวน
361
296
23
680

ร้อยละ
53.09
43.53
3.38
100.00

จากตาราง 5 กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่สถานภาพโสด จานวน 361 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.09
รองลงมาคือ สมรส จานวน 296 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.53 และหม้าย จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.38
ตามลาดับ
ตาราง 6 จานวนและร้อยละ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
ลูกจ้างทัว่ ไป
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ
รวม

จานวน
87
90
120
192
82
79
19
11
680

ร้อยละ
12.79
13.24
17.65
28.24
12.06
11.62
2.79
1.62
100.00

จากตาราง 6 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 192 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 28.24 รองลงมาคื อ พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ จานวน 120 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.65
ข้าราชการ จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.24 นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.79
ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.06 ลูกจ้างทัว่ ไป จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.62
แม่บา้ น/พ่อบ้าน จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.79 และอาชีพอื่นๆ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.62
ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมการซื้อสิ นค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด
นนทบุรี
ข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด
นนทบุรี ได้แก่ สิ นค้าที่เลื อกซื้ อ จานวนเงิ นที่ใช้ซ้ื อ เหตุผลในการซื้ อ การวางแผนซื้ อ การรับข้อมูล
ข่าวสาร วันที่ซ้ื อ ช่วงเวลาในการซื้ อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โดยนาเสนอในรู ปของ
ค่าร้อยละ ดังตาราง 7-13
ตาราง 7 จานวนและร้อยละ จาแนกตามประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ
ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ
จานวน
ขนมมงคล
64
เครื่ องแกงต่างๆ
40
เครื่ องดื่มรังนกสาเร็ จรู ป
57
เครื่ องประดับแฟชัน่
52
เครื่ องปั้ นดินเผา
68
เครื่ องหนังธัญสุ ดา
42
เฉาก๊วยโบราณ
95
น้ าบูดูปรุ งรส
48
น้ าอบไทย
63
ลิปมัน
71
น้ ามันเหลือง (สู ตร 2)
56
สบู่กลีเซอรี นใสใยบวบ
49
นมถัว่ เหลืองผสมถัว่ 5 สี
85
แครกเกอร์ ธญ
ั พืชผสมสาหร่ าย
78
บ้านทรงไทยจาลองเรื อนหมู่
44
โฟมล้างหน้าสู ตรน้ านมแพะ
57
ยากุง้ เสี ยบตะไคร้กรอบ (กุง้ ปรุ งรส)
88
รวม
1,057

ร้อยละ
6.05
3.78
5.39
4.92
6.44
3.97
8.99
4.54
5.96
6.72
5.30
4.63
8.04
7.38
4.17
5.39
8.33
100.00
หมายเหตุ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
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จากตาราง 7 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเฉาก๊วยโบราณ จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.99
รองลงมาคือ ยากุง้ เสี ยบตะไคร้กรอบ (กุง้ ปรุ งรส) จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33 และนมถัว่ เหลือง
ผสมถัว่ 5 สี จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.04 ส่ วนเครื่ องแกงต่างๆ เป็ นสิ นค้าที่มีการเลื อกซื้ อน้อย
ที่สุด จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.78
ตาราง 8 จานวนและร้อยละ จาแนกตามจานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
จานวน
น้อยกว่า 100 บาท
78
101 – 200 บาท
217
201 – 300 บาท
171
301 – 400 บาท
100
มากกว่า 500 บาท
114
รวม
680

ร้อยละ
11.47
31.91
25.15
14.71
16.76
100.00

จากตาราง 8 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าครั้งละประมาณ 101 – 200 บาท จานวน 217 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.91 รองลงมาคือ 201 – 300 บาท จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.15 มากกว่า 500
บาท จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.76 301 – 400 บาท จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.71 และ
น้อยกว่า 100 บาท จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.47 ตามลาดับ
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ตาราง 9 จานวนและร้อยละ จาแนกตามเหตุผลในการซื้ อ
เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า
สนับสนุนท้องถิ่น
บริ โภคเอง
ซื้ อเป็ นของฝาก
ซื้ อมาทดลองใช้/บริ โภค
ราคาถูก
ผูอ้ ื่นแนะนาให้ซ้ื อ
มัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
รู ปลักษณ์ที่สวยงาม
อื่นๆ
รวม

จานวน
57
275
109
76
30
85
28
20
57
680

ร้อยละ
8.38
40.44
16.03
11.18
4.41
12.50
4.12
2.94
8.38
100.00

จากตาราง 9 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้ อสิ นค้า คือ บริ โภคเอง จานวน 275 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40.44 รองลงมาคือ ซื้ อเป็ นของฝาก จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.03 ผูอ้ ื่นแนะนาให้
ซื้ อ จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ซื้ อมาทดลองใช้/บริ โภค จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.18
สนับสนุ นท้องถิ่นกับเหตุผลอื่นๆ จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.38 ราคาถูก จานวน 30 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.41 มัน่ ใจในคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.12 และรู ปลักษณ์ ที่
สวยงาม จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.94 ตามลาดับ
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ตาราง 10 จานวนและร้อยละ จาแนกตามการวางแผนซื้ อสิ นค้า
การวางแผนซื้ อสิ นค้า
จานวน
ร้อยละ
มีการวางแผน
278
40.88
ไม่มีการวางแผน
402
59.12
รวม
680
100.00
จากตาราง 10 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่มีการวางแผนซื้ อสิ นค้า จานวน 402 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.12 แต่ส่วนน้อยมีการวางแผน จานวน 278 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.88
ตาราง 11 จานวนและร้อยละ จาแนกตามการรับข้อมูลข่าวสาร
การรับข้อมูลข่าวสาร
จานวน
ร้อยละ
เพื่อน/ญาติ/คนรู้จกั
274
40.29
โทรทัศน์
30
4.41
วิทยุ
148
21.76
อินเทอร์ เน็ต
96
14.12
หนังสื อพิมพ์
28
4.12
ป้ ายโฆษณา
78
11.47
แผ่นพับ
26
3.82
รวม
680
100.00
จากตาราง 11 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จกั จานวน 274
คน คิดเป็ นร้อยละ 40.29 รองลงมาคือ วิทยุ จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.76 อินเทอร์ เน็ต จานวน
96 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.12 ป้ ายโฆษณา จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.47 โทรทัศน์ จานวน 30 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.41 หนังสื อพิมพ์ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.12 และแผ่นพับ จานวน 26 คน คิด
เป็ นร้อยละ 3.82 ตามลาดับ
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ตาราง 12 จานวนและร้อยละ จาแนกตามวันที่ซ้ื อสิ นค้า
วันที่ซ้ื อสิ นค้า
จานวน
ร้อยละ
วันจันทร์
59
8.68
วันอังคาร
43
6.32
วันพุธ
45
6.62
วันพฤหัสบดี
31
4.56
วันศุกร์
103
15.15
วันเสาร์
228
33.53
วันอาทิตย์
171
25.15
รวม
680
100.00
จากตาราง 12 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าในวันเสาร์ จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.53 รองลงมาคือ วันอาทิตย์ จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.15 วันศุกร์ จานวน 103 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.15 วันจันทร์ จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.68 วันพุธ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.62
วันอังคาร จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.32 และวันพฤหัสบดี จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.56
ตามลาดับ
ตาราง 13 จานวนและร้อยละ จาแนกตามช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า
ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า
จานวน
ร้อยละ
ช่วงเช้า (8.00 น. ถึง 12.59 น.)
239
35.15
ช่วงบ่าย (13.00 น. ถึง 19.59 น.)
441
64.85
รวม
680
100.00
จากตาราง 13 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าในช่วงบ่าย (13.00 น. ถึง 19.59 น.) จานวน 441
คน คิดเป็ นร้อยละ 64.85 แต่ส่วนน้อยซื้ อสิ นค้าในช่วงเช้า (8.00 น. ถึง 12.59 น.) จานวน 239 คน คิด
เป็ นร้อยละ 35.15
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ตาราง 14 จานวนและร้อยละ จาแนกตามผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
จานวน
ร้อยละ
ตนเอง
160
23.53
เพื่อน/คนรู้จกั
169
24.85
การโฆษณา
142
20.88
ผูจ้ าหน่ายสิ นค้า
80
11.76
บุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ญาติพี่นอ้ ง
104
15.29
อื่นๆ
25
3.68
รวม
680
100.00
จากตาราง 14 กลุ่ มตัวอย่า งส่ วนใหญ่ มีเพื่ อน/คนรู ้ จกั เป็ นผูท้ ี่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.85 รองลงมาคือ ตนเอง จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.53 การ
โฆษณา จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.88 บุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ญาติพี่นอ้ ง จานวน 104
คน คิดเป็ นร้อยละ 15.29 ผูจ้ าหน่ายสิ นค้า จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.76 และอื่นๆ จานวน 25 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.68 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการซื้อสิ นค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว
ของจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่การจัด
จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยนาเสนอในรู ปของค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดังตาราง
ตาราง 15 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี โดยรวม
S.D.
แปลผล
ส่ วนประสมทางการตลาด
X
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยรวม

3.65
3.62
3.60
3.52
3.60

0.403
0.528
0.438
0.464
0.222

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 15 พบว่า ความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้า
หนึ่ ง ตาบลหนึ่ ง ผลิ ต ภัณฑ์ร ะดับ 5 ดาว ของจังหวัด นนทบุ รี โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง
( X =3.60) และทุกปั จจัยอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปั จจัย
ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการซื้ อสิ นค้า หนึ่ ง ตาบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว มากที่ สุ ด คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์
( X =3.65) รองลงมาคือ ด้านราคา ( X =3.62) ด้านสถานที่ การจัดจาหน่ าย ( X =3.60) และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ( X =3.52) ตามลาดับ
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ตาราง 16 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ด้ านผลิตภัณฑ์
S.D.
แปลผล
ด้ านผลิตภัณฑ์
X
1. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
3. วัตถุดิบที่ใช้ผลิต
4. รู ปแบบของผลิตภัณฑ์
5. ความคงทนและสวยงาม
6. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
7. ฉลากบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชดั เจน
8. ตรายีห่ ้อของผลิตภัณฑ์
9. สี สันของผลิตภัณฑ์
10. ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์
11. บรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้า
โดยรวม

3.90
3.81
3.55
3.79
3.75
3.63
3.57
3.41

0.821
0.890
0.752
0.797
0.815
0.780
0.745
0.764

3.59
3.59
3.57
3.65

0.831
0.831
0.778
0.403

มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 16 ความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ด้ านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( X =3.65) เมื่ อพิ จารณาจากค่ า เฉลี่ ย รายข้อ พบว่า ประโยชน์ ข องผลิ ต ภัณฑ์ เป็ นปั จ จัย ที่ ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด รองลงมาคือ คุณภาพของผลิตภัณ ฑ์ และรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ส่ วนตรายี่ห้อ
ของผลิตภัณฑ์ ( X =3.41) มีผลต่อการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
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ตาราง 17 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ด้ านราคา
S.D.
แปลผล
ด้ านราคา
X
1. มีราคาที่เหมาะสม
3.83
0.759
มากที่สุด
2. สามารต่อรองราคาได้
3.61
0.745
ปานกลาง
3. มีการติดป้ ายบอกราคาอย่างชัดเจน
3.68
0.815
มากที่สุด
โดยรวม
3.70
0.528
มากที่สุด
จากตาราง 17 ความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่ ง
ตาบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ด้ า นราคา ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
( X =3.62) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยรายข้อ พบว่า ราคาที่เหมาะสม เป็ นปั จจัยที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
มากที่สุด รองลงมาคือ มีการติดป้ ายบอกราคาอย่างชัดเจน และสามารต่อรองราคาได้
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ตาราง 18 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ด้ านสถานทีก่ ารจัดจาหน่ าย
S.D.
แปลผล
ด้ านสถานทีก่ ารจัดจาหน่ าย
X
1. สถานที่จดั จาหน่าย
2. ความสะอาดของสถานที่จดั จาหน่าย
3. ความสะดวกในการเดินทาง
4. การจัดวางผลิตภัณฑ์เหมาะสม หยิบจับง่าย
5. บรรยากาศภายในสวยงามน่าเข้าไปจับจ่าย
6. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
โดยรวม

3.65
3.73
3.60
3.49
3.59
3.53
3.60

0.684
0.666
0.798
0.752
0.796
0.916
0.438

ปานกลาง
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 18 ความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ด้ านสถานทีก่ ารจัดจาหน่ าย ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X =3.60) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยรายข้อ พบว่า ความสะอาดของสถานที่จดั จาหน่ ายเป็ น
ปั จจัย ที่ ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ สถานที่ จดั จาหน่ า ย และความสะดวกในการ
เดินทาง ส่ วนมีสถานที่จอดรถเพียงพอ ( X =3.53) มีผลต่อการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
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ตาราง 19 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
S.D.
แปลผล
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
X
1. มีผลิตภัณฑ์ให้ทดลอง
2. การแจกสิ นค้าตัวอย่าง
3. พนักงานคอยอธิ บายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
4. เอกสารแนะนาผลิตภัณฑ์
5. การลดแลก แจก แถม
6. การสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์
7. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โดยรวม

3.55
3.46
3.44
3.52
3.45
3.51
3.70
3.52

0.809
0.857
0.803
0.746
0.764
0.662
0.819
0.464

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มากที่สุด
ปานกลาง

จากตาราง 19 ความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X =3.52) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เป็ นปั จจัยที่
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด รองลงมาคื อ มีผลิ ตภัณฑ์ให้ทดลอง และมี เอกสารแนะนาผลิ ตภัณฑ์
ส่ วนพนักงานคอยอธิ บายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ( X =3.44) มีผลต่อการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบความสัมพันธ์ของสมมติฐานใช้วิธีหาค่าไค - สแควร์ (Chi
- square test) สถิติ t – test และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way Analysis of Variance
(One – way ANOVA) ดังตาราง
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 20 การทดสอบ เพศของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผู้บริโภค

2

p

ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ
9.107
0.909
จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
3.599
0.463
เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า
6.596
0.472
การวางแผนการซื้ อสิ นค้า
1.025
0.311
การรับข้อมูลข่าวสาร
4.271
0.640
วันที่ซ้ื อสิ นค้า
5.026
0.541
ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า
10.868
0.001*
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
3.751
0.586
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 20 ผลการทดสอบ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดียว คือ ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ในเรื่ อง ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ จานวนเงิน
ที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า การวางแผนการซื้ อสิ นค้า การรับข้อมูลข่าวสาร วันที่ซ้ื อสิ นค้า
และผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
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ตาราง 21 การทดสอบ อายุของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ
จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า
การวางแผนการซื้ อสิ นค้า
การรับข้อมูลข่าวสาร
วันที่ซ้ื อสิ นค้า
ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2

p

368.730
7.753
18.215
0.160
22.099
21.503
1.516
20.960

0.000*
0.804
0.635
0.984
0.228
0.255
0.679
0.138

จากตาราง 21 ผลการทดสอบ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดียว คือ ประเภทสิ นค้าที่เลื อกซื้ อ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่อายุไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ในเรื่ อง จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า เหตุผลใน
การซื้ อสิ นค้า การวางแผนการซื้ อสิ นค้า การรับข้อมูลข่าวสาร วันที่ซ้ื อสิ นค้า ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า
และผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
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ตาราง 22 การทดสอบ ระดับการศึกษาสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ
จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า
การวางแผนการซื้ อสิ นค้า
การรับข้อมูลข่าวสาร
วันที่ซ้ื อสิ นค้า
ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2

p

285.887
28.384
30.289
3.831
24.594
41.552
6.679
38.431

0.000*
0.101
0.695
0.574
0.745
0.078
0.246
0.042

จากตาราง 22 ผลการทดสอบ พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดียว คือ ประเภทสิ นค้าที่
เลือกซื้ อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ในเรื่ อง จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อ
สิ นค้า เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า การวางแผนการซื้ อสิ นค้า การรับข้อมูลข่าวสาร วันที่ซ้ื อสิ นค้า ช่วงเวลา
ในการซื้ อสิ นค้าและผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
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ตาราง 23 การทดสอบ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ
จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า
การวางแผนการซื้ อสิ นค้า
การรับข้อมูลข่าวสาร
วันที่ซ้ื อสิ นค้า
ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

2

p

41.777
10.695
22.410
3.160
17.688
21.214
3.018
13.053

0.724
0.555
0.376
0.368
0.476
0.269
0.389
0.598

จากตาราง 23 ผลการทดสอบ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ในทุกเรื่ อง คือ ประเภท
สิ นค้าที่เลื อกซื้ อ จานวนเงิ นที่ ใช้ซ้ื อสิ นค้า เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า การวางแผนการซื้ อสิ นค้า การรั บ
ข้อมูลข่าวสาร วันที่ซ้ื อสิ นค้า ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้าและผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
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ตาราง 24 การทดสอบ สถานภาพสมรสของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ
จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า
การวางแผนการซื้ อสิ นค้า
การรับข้อมูลข่าวสาร
วันที่ซ้ื อสิ นค้า
ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2

p

28.749
14.684
30.718
1.620
19.024
13.216
2.654
11.343

0.632
0.066
0.006*
0.445
0.088
0.354
0.265
0.331

จากตาราง 24 ผลการทดสอบ พบว่า สถานภาพสมรสมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดียว คือ เหตุผล
ในการซื้ อสิ นค้า อย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 แต่สถานภาพสมรสไม่ มีความสั มพันธ์ ก ับ
พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ในเรื่ อง
ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า การวางแผนการซื้ อสิ นค้า การรับข้อมูลข่าวสาร วันที่
ซื้ อสิ นค้า ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้าและผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
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ตาราง 25 การทดสอบ อาชีพหลักของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ
จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า
การวางแผนการซื้ อสิ นค้า
การรับข้อมูลข่าวสาร
วันที่ซ้ื อสิ นค้า
ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า
ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2

p

438.530
35.812
141.572
1.509
33.848
28.884
3.820
35.669

0.000*
0.147
0.000*
0.982
0.811
0.000*
0.800
0.437

จากตาราง 25 ผลการทดสอบ พบว่า อาชี พหลักมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า หนึ่ ง ตาบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุ รี ในเรื่ อง ประเภทสิ นค้า ที่ เลื อกซื้ อ
เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า และวันที่ซ้ื อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่อาชี พหลักไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัด
นนทบุรี ในเรื่ อง จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า การวางแผนการซื้ อสิ นค้า การรับข้อมูลข่าวสาร ช่วงเวลาใน
การซื้ อสิ นค้าและผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
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สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาด
ของสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 26 การทดสอบ เพศของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของ
สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
ส่ วนประสมทางการตลาด
จานวน
S.D.
t
p
X
1. ด้านผลิตภัณฑ์
เพศชาย
232
3.63
0.405 0.003 0.954
เพศหญิง
448
3.66
0.402
2. ด้านราคา
เพศชาย
232
3.61
0.564 1.386 0.239
เพศหญิง
448
3.62
0.508
3. ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย
เพศชาย
232
3.56
0.429 0.446 0.505
เพศหญิง
448
3.62
0.442
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
เพศชาย
232
3.50
0.483 0.736 0.391
เพศหญิง
448
3.52
0.454
จากตาราง 26 ผลการทดสอบ เพศของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทาง
การตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันหรื อไม่ พบว่า
เพศชายและเพศหญิง ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 27 การทดสอบ อายุของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของ
สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
แหล่งความ df SS
MS F
p
ส่ วนประสมทางการตลาด
แปรปรวน
1. ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม
3
0.68 0.23 1.404 0.240
ภายในกลุ่ม
676 109.48 0.16
รวม
679 110.16
2. ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
3
1.09 0.36 1.312 0.270
ภายในกลุ่ม
676 187.87 0.28
รวม
679 188.96
3. ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย
ระหว่างกลุ่ม
3
0.31 0.10 0.534 0.659
ภายในกลุ่ม
676 129.98 0.19
รวม
679 130.29
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ระหว่างกลุ่ม
3
0.90 0.30 1.398 0.242
ภายในกลุ่ม
676 145.25 0.21
รวม
679 146.15
จากตาราง 27 ผลการทดสอบ อายุของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทาง
การตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันหรื อไม่ พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่ มีช่วงอายุต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 28 การทดสอบ ระดับการศึกษาสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทาง
การตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
แหล่งความ df SS
MS F
p
ส่ วนประสมทางการตลาด
แปรปรวน
1. ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม
5
0.28 0.06 0.341 0.888
ภายในกลุ่ม
674 109.89 0.16
รวม
679 110.16
2. ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
5
1.83 0.37 1.321 0.253
ภายในกลุ่ม
674 187.13 0.28
รวม
679 188.96
3. ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย
ระหว่างกลุ่ม
5
0.53 0.11 0.556 0.734
ภายในกลุ่ม
674 129.75 0.19
รวม
679 130.29
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ระหว่างกลุ่ม
5
1.58 0.32 1.477 0.195
ภายในกลุ่ม
674 144.57 0.21
รวม
679 146.15
จากตาราง 28 ผลการทดสอบ ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วน
ประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
หรื อไม่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของ
สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 29 การทดสอบ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทาง
การตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
แหล่งความ
df SS
MS F
p
ส่ วนประสมทางการตลาด
แปรปรวน
1. ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม
3
1.01 0.34 2.082 0.101
ภายในกลุ่ม
676 109.15 0.16
รวม
679 110.16
2. ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
3
0.48 0.16 0.574 0.632
ภายในกลุ่ม
676 188.48 0.28
รวม
679 188.96
3. ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย
ระหว่างกลุ่ม
3
0.11 0.04 0.187 0.905
ภายในกลุ่ม
676 130.18 0.19
รวม
679 130.29
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ระหว่างกลุ่ม
3
1.74 0.58 2.715 0.044*
ภายในกลุ่ม
676 144.41 0.21
รวม
679 146.15
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 29 ผลการทดสอบ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันให้ความสาคัญกับ
ส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่าง
กันหรื อไม่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาด
ของสิ นค้า หนึ่ ง ตาบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว แตกต่ า งกัน เพี ย งด้านเดี ย ว คื อ ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 30 การทดสอบ สถานภาพสมรสของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทาง
การตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
แหล่งความ df SS
MS F
p
ส่ วนประสมทางการตลาด
แปรปรวน
1. ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม
2
0.05 0.02 0.147 0.863
ภายในกลุ่ม
677 110.12 0.16
รวม
679 110.16
2. ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
2
0.07 0.04 0.131 0.877
ภายในกลุ่ม
677 188.89 0.28
รวม
679 188.96
3. ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย
ระหว่างกลุ่ม
2
0.23 0.11 0.587 0.556
ภายในกลุ่ม
677 130.06 0.19
รวม
679 130.29
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ระหว่างกลุ่ม
2
0.66 0.33 1.545 0.214
ภายในกลุ่ม
677 145.49 0.21
รวม
679 146.15
จากตาราง 30 ผลการทดสอบ สถานภาพสมรสของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วน
ประสมทางการตลาดของสิ นค้า หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
หรื อไม่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของ
สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 31 การทดสอบ อาชีพหลักของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทาง
การตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
แหล่งความ df SS
MS F
p
ส่ วนประสมทางการตลาด
แปรปรวน
1. ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม
7
1.03 0.15 0.906 0.501
ภายในกลุ่ม
672 109.13 0.16
รวม
679 110.16
2. ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
7
1.36 0.19 0.697 0.675
ภายในกลุ่ม
672 187.60 0.28
รวม
679 188.96
3. ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย
ระหว่างกลุ่ม
7
0.89 0.13 0.658 0.708
ภายในกลุ่ม
672 129.40 0.19
รวม
679 130.29
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ระหว่างกลุ่ม
7
0.97 0.14 0.642 0.721
ภายในกลุ่ม
672 145.18 0.22
รวม
679 146.15
จากตาราง 31 ผลการทดสอบ อาชีพหลักของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสม
ทางการตลาดของสิ นค้า หนึ่ ง ตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่ างกันหรื อไม่
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีอาชี พต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ไม่แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและส่ วนประสมทางการตลาด
ของสิ นค้า หนึ่ ง ตาบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุ รี ” เพื่ อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค การเลือกใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ของผูป้ ระกอบการ สิ นค้าโครงการหนึ่ ง
ตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี และเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ของโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนนทบุรี
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ระดับ 5
ดาวในจังหวัดนนทบุรี ณ ร้านค้าที่มีการจาหน่ายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนนทบุรี
ทั้ง 17 แห่ ง การกาหนดขนาดตัวอย่าง การวิจยั ครั้งนี้ ไม่สามารถระบุจานวนประชากรที่แน่ นอนได้
ผูว้ ิจยั จึงกาหนดขนาดตัวอย่างโดยการกาหนดโควต้า (Quota Sampling) ซึ่ งในจังหวัดนนทบุรีมี
ร้ า นค้า ที่ มี ก ารจ าหน่ า ยสิ น ค้า หนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ร ะดับ 5 ดาว จ านวน 17 แห่ ง ผู ้วิ จ ัย
กาหนดให้เก็บกลุ่มตัวอย่างแห่ งละ 40 คน ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ จะใช้ตวั อย่าง 680 คน โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิ ตที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่ ว นสถิ ติ เชิ ง อนุ มาน
(Inferential Statistics) ใช้ค่าไค - สแควร์ (Chi - square test) t – Test และวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance)

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและส่ วนประสมทางการตลาดของ
สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี มีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี้
1. ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 39 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
มี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน 10,001 – 20,000 บาท สถานภาพโสด และประกอบอาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน
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2. การวิเคราะห์ พฤติกรรมการซื้อสิ นค้ าหนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด
นนทบุรี
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด
นนทบุรี ได้แก่ สิ นค้าที่เลือกซื้ อ จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อ เหตุผลในการซื้ อ การวางแผนซื้ อ การรับข้อมูล
ข่าวสาร วันที่ซ้ื อ ช่วงเวลาในการซื้ อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเฉาก๊วยโบราณ ซื้ อสิ นค้าครั้งละประมาณ 101 – 200 บาท มีเหตุผลในการซื้ อ
สิ นค้า คือ บริ โภคเอง ไม่มีการวางแผนซื้ อสิ นค้า รับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จกั ซื้ อสิ นค้า
ในวันเสาร์ ซื้ อสิ นค้าในช่วงบ่าย (13.00 น. ถึง 19.59 น.) มีเพื่อน/คนรู ้จกั เป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
3. ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ระดั บ ความส าคั ญ ของส่ วนประสมทางการตลาดสิ นค้ า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวของจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสิ นค้าหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่การจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ความคิ ดเห็ นของกลุ่ มตัวอย่างโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และปั จจัยทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านที่มากที่สุด คือ ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ รองลงมาคื อ ด้านราคา ด้านสถานที่ การจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีรายละเอียดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่ สุดคื อ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ส่ วนตรา
ยีห่ ่อของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้อยที่สุด
ด้ านราคา ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุดคือ ราคาที่
เหมาะสม รองลงมาคือ มีการติดป้ ายบอกราคาอย่างชัดเจน และสามารต่อรองราคาได้
ด้ านสถานที่การจัดจาหน่ าย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
มากที่ สุ ดคื อ ความสะอาดของสถานที่ จดั จาหน่ าย รองลงมาคื อ สถานที่ จ ดั จาหน่ า ย และความ
สะดวกในการเดินทาง ส่ วนมีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้อยที่สุด
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ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาก
ที่สุดคือ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือ มีผลิตภัณฑ์ให้ทดลอง และมีเอกสารแนะนา
ผลิตภัณฑ์ ส่ วนพนักงานคอยอธิ บายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้อยที่สุด
4. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี ผลการทดสอบ พบว่า
เพศมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5
ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดี ยว คือ ช่ วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5
ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดี ยว คื อ ประเภทสิ นค้าที่เลื อกซื้ อ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
ระดับ การศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า หนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดียว คือ ประเภทสิ นค้าที่ เลื อกซื้ อ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ในทุกเรื่ อง คือ ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ จานวนเงินที่ใช้
ซื้ อสิ นค้า เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า การวางแผนการซื้ อสิ นค้า การรับข้อมูลข่าวสาร วันที่ซ้ื อสิ นค้า
ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้าและผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานภาพสมรสมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้า หนึ่ ง ตาบลหนึ่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ร ะดับ 5 ดาว ในจัง หวัดนนทบุ รี เพี ย งเรื่ องเดี ย ว คื อ เหตุ ผ ลในการซื้ อสิ นค้า อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาชี พหลักมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ในเรื่ อง ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า และวันที่
ซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทาง
การตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบ พบว่า
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เพศชายและเพศหญิง ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ไม่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่ มีช่วงอายุต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ไม่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ไม่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของ
สิ นค้า หนึ่ ง ตาบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว แตกต่ า งกัน เพี ย งด้า นเดี ย ว คื อ ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูบ้ ริ โภคที่ มีส ถานภาพสมรสต่ างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของ
สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ไม่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่ มี อาชี พ ต่า งกัน ให้ความสาคัญกับ ส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
ผลการศึ กษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีประเด็นที่ จะนาเสนอ อภิ ปรายตามรายละเอียดการค้นพบ
ดังนี้
ด้ านปั จจัยส่ วนบุคคล จากข้อมูลดังกล่าวสามารถนาไปศึกษาพฤติกรรมทางการตลาดเพื่อ
นาไปสู่ การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP ระดับ 5 ดาว โดยศึกษาว่าใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย ผล
จากการวิจยั พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 20 – 39 ปี ซึ่ งมีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี และมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001 – 20,000 บาท และมีสถานภาพโสด มีประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน และผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไรบ้าง ซึ่ งผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ส่ วนใหญ่เลือก
ซื้ อเฉาก๊วยโบราณ ซึ่ งเป็ นสิ นค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ซึ่ งพฤติ กรรมส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าครั้ งละ
ประมาณ 101 – 200 บาท มีเหตุผลในการซื้ อสิ นค้า คือ บริ โภคเอง ไม่มีการวางแผนซื้ อสิ นค้า รับ
ข้อมูลข่าวสารจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จกั ซื้ อสิ นค้าในวันเสาร์ และซื้ อในช่วงบ่าย (13.00 น. ถึง 19.59
น.) ซึ่ งถื อว่าเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีความสอดคล้องกับ ศริ วรรณ เสรี รัตน์
และคณะ (2546) ได้กล่าวว่า ปั จจัยทางสังคม (Social Factor) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชี วิตประจาวัน
และมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ ซึ่ ง ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะ
ของผูซ้ ้ื อ อี กทั้งยังมีความสอดคล้องกับศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) ได้กล่าวว่า ทฤษฏี โมเดลของ
บุคคล (Model of Man) หรื อทัศนะ 4 ประการในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยโมเดลนี้ ได้แบ่ง
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ลักษณะการตัดสิ นซื้ อไว้ 4 โมเดล คือ บุคคลที่ตดั สิ นใจซื้ อโดยถือเกณฑ์เศรษฐกิจ บุคคลที่ตดั สิ นใจ
ซื้ อโดยคล้อยตามบุ คคลอื่ น บุ ค คลที่ ตดั สิ นใจซื้ อด้วยความเข้า ใจ และบุ คคลที่ ตดั สิ นใจซื้ อด้วย
อารมณ์ ซึ่ งในงานวิจยั ในครั้งนี้พบว่า ส่ วนใหญ่มีเพื่อน/คนรู้จกั เป็ นผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ด้ านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการซื้อสิ นค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวของจังหวัด
นนทบุรี พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และทุกปั จจัย
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่ งมีความสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ภานิ ชา พัฒนขจร (2548) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของครี มล้างหน้า
สมุนไพรของผูป้ ระกอบการรายหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อและการใช้ผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้า ที่มีความสาคัญมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้ า นการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พบว่า สมมติฐ านที่ 1 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของผูบ้ ริ โภคมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัด
นนทบุรี ผลการทดสอบ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดียว คือ ช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดียว คือ ประเภทสิ นค้าที่เลือกซื้ อ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดียว คือ ประเภทสิ นค้าที่เลือก
ซื้ อ อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 สถานภาพสมรสมี ค วามสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี เพียงเรื่ องเดี ยว คือ
เหตุ ผ ลในการซื้ อสิ นค้า อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 อาชี พ หลัก มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ในเรื่ อง
ประเภทสิ นค้าที่ เลื อกซื้ อ เหตุ ผลในการซื้ อสิ นค้า และวันที่ ซ้ื อสิ นค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันให้ความสาคัญกับส่ วนประสม
ทางการตลาดของสิ นค้า หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจัง หวัดนนทบุ รี แตกต่ างกัน
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของ
สิ นค้า หนึ่ ง ตาบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว แตกต่ า งกัน เพี ย งด้า นเดี ย ว คื อ ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากทดสอบซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ญาลดา พรประเสริ ฐ และ สุ ชาติ ฉันสาราญ (2546) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ
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พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า
ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลมี ความสั มพันธ์ ก ับการให้ค วามสาคัญกับ ส่ วนประสมทางการตลาด และ
ผูบ้ ริ โภคที่มีปริ มาณการซื้ อสิ นค้าแตกต่างกันจะให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาพบว่า ในวันพฤหัสบดีเป็ นวันที่มีจานวนผูบ้ ริ โภคเข้ามาซื้ อสิ นค้าน้อยที่สุด
ดังนั้น ผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ควรมีก ารจัดทาการส่ งเสริ มทางการตลาดใน
วันพฤหัสบดี
2. ผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์จดั ทาการข่าวสารเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์โดยใช้
แผ่นผับมากขึ้น เพื่อเป็ นการช่วยในการสื่ อสารทางการตลาด
3. ผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ควรจัดทาการส่ งเสิ รมทางการตลาดมากขึ้น
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แบบสอบถาม
เรื่อง กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ ของสิ นค้ าโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ☑ ลงหน้ าข้ อความทีต่ รงต่ อความเป็ นจริง
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคค
1. เพศ

☐ 1. ชาย

☐ 2. หญิง

☐ 1. อายุต่ากว่า 20 ปี

☐ 2. อายุ 20 – 39 ปี

☐ 3. อายุ 40 – 59 ปี

☐ 4. อายุ 59 ปี ขึ้นไป

2. อายุ

3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด

☐ 1. ไม่ได้รับการศึกษา

☐ 3. มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อต่ากว่า

☐ 4. มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ปวช. ☐ 5. อนุปริ ญญาหรื อ ปวส.
☐ 6. ปริ ญญาตรี

☐ 7. สูงกว่าปริ ญญาตรี

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

☐ 1. น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท ☐ 2. 10,001 – 20,000 บาท
☐ 3. 20,001 – 30,000 บาท

☐ 4. 30,000 บาทขึ้นไป

5. สถานภาพสมรส

☐ 1. โสด

☐ 2. สมรส

☐ 3. หม้าย

☐ 1. นักเรี ยน/นักศึกษา

⃞ 2. ข้าราชการ

☐ 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

☐ 4. พนักงานบริ ษทั เอกชน

☐ 5. ธุรกิจส่วนตัว

☐ 6. ลูกจ้างทัว่ ไป

☐ 7. แม่บา้ น/พ่อบ้าน

☐ 8. อื่นๆ โปรดระบุ.......................................

6. อาชีพหลัก
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี
1. ท่านซื้ อสิ นค้าใดในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี

☐ 1. ขนมมงคล

☐ 2. เครื่ องแกงต่างๆ

☐ 3. เครื่ องดื่มรังนกสาเร็จรู ป

☐ 4. เครื่ องประดับแฟชัน่

☐ 5. เครื่ องปั้นดินเผา

☐ 6. เครื่ องหนังธัญสุ ดา

☐ 7. เฉาก๊วยโบราณ

☐ 8. น้ าบูดูปรุ งรส

☐ 9. น้ าอบไทย

☐ 10. ลิปมัน

☐ 11. น้ ามันเหลือง (สูตร 2) ☐ 12. สบู่กลีเซอรี นใสใยบวบ

☐ 13. นมถัว่ เหลืองผสมถัว่ 5 สี

☐ 14. แครกเกอร์ธญั พืชผสมสาหร่ าย

☐ 15. บ้านทรงไทยจาลองเรื อนหมู่

☐ 16. โฟมล้างหน้าสูตรน้ านมแพะ

☐ 17. ยากุง้ เสี ยบตะไคร้กรอบ (กุง้ ปรุ งรส)
2. จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ต่อครั้ง

☐ 1. น้อยกว่า 100 บาท

☐ 2. 101 – 200 บาท

☐ 4. 301 – 400 บาท

☐ 5. มากกว่า 500 บาท

☐ 3. 201 – 300 บาท

3. เหตุผลในการซื้ อสิ นค้าใดในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี

☐ 1. สนับสนุนท้องถิ่น

☐ 2. บริ โภคเอง

☐ 3. ซื้อเป็ นของฝาก

☐ 4. ซื้อมาทดลองใช้/บริ โภค

☐ 5. ราคาถูก

☐ 6. ผูอ้ ื่นแนะนาให้ซ้ือ

☐ 7. มัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

☐ 8. รู ปลักษณ์ที่สวยงาม

☐ 9. อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………..................................................................
4. ท่านมีการวางแผนการซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี มาก่อนหรื อไม่

☐ 1. มี

☐ 2. ไม่มี
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5. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี จากที่ใด

☐ 1. เพื่อน/ญาติ/คนรู้จกั

☐ 2. โทรทัศน์

☐ 3. วิทยุ

☐ 4. อินเทอร์เน็ต

☐ 5. หนังสื อพิมพ์

☐ 6. ป้ ายโฆษณา

☐ 7. แผ่นพับ

☐ 8. อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................

6. ส่ วนใหญ่ท่านเดินทางไปซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ในวันใด

☐ 1. วันจันทร์

☐ 2. วันอังคาร

☐ 3. วันพุธ

☐ 4. วันพฤหัสบดี

☐ 5. วันศุกร์

☐ 6. วันเสาร์

☐ 7. วันอาทิตย์
7. ส่ วนใหญ่ท่านไปซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี ช่วงเวลาใด

☐ 1. ช่วงเช้า (8.00 น. ถึง 12.59 น.)

☐ 2. ช่วงบ่าย (13.00 น. ถึง 19.59 น.)

8. บุคคลใดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี

☐ 1. ตนเอง

☐ 2. เพื่อน/คนรู้จกั

☐ 4. ผูจ้ าหน่ายสิ นค้า

☐ 5. บุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ญาติพี่นอ้ ง

☐ 6. อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................

☐ 3. โฆษณา
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ส่ วนที่ 3 ระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว
ของจังหวัดนนทบุรีระดับ 5 ดาว ของจังหวัดนนทบุรี
โดย 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด
ระดับความสาคัญทีม่ ีผลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้อ
ข้ อ
รายการ
1 2 3 4 5
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
3. วัตถุดิบที่ใช้ผลิต
4. รู ปแบบของผลิตภัณฑ์
5. ความคงทนและสวยงาม
6. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
7. ฉลากบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชดั เจน
8. ตรายีห่ ้อของผลิตภัณฑ์
9. สี สันของผลิตภัณฑ์
10. ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์
11. บรรณจุภณั ฑ์ของสิ นค้า
ด้ านราคา
1. มีราคาที่เหมาะสม
2. สามารต่อรองราคาได้
3. มีการติดป้ ายบอกราคาอย่างชัดเจน
ด้ านสถานทีก่ ารจัดจาหน่ าย
1. สถานที่จดั จาหน่าย
2. ความสะอาดของสถานที่จดั จาหน่าย
3. ความสะดวกในการเดินทาง
4. การจัดวางผลิตภัณฑ์เหมาะสม หยิบจับง่าย
5. บรรยากาศภายในสวยงามน่าเข้าไปจับจ่าย
6. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
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ข้ อ

รายการ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีผลิตภัณฑ์ให้ทดลอง
การแจกสิ นค้าตัวอย่าง
พนักงานคอยอธิ บายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
เอกสารแนะนาผลิตภัณฑ์
การลดแลก แจก แถม
การสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับความสาคัญทีม่ ีผลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้อ
1 2 3 4 5

