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Abstract
The objective of this research are as follow (1) Study purchasing behavior of OTOP products
produced by Koh Kred community enterprise, Nontaburi province (2) Study Customer’s priority of
influential Marketing Mix factors which effect purchasing behavior of OTOP products produced by
Koh Kred community enterprise, Nontaburi province. (3) Study purchasing behavior of OTOP
products produced by Koh Kred community enterprise, Nontaburi province classify by customer’s
personal factors. and (4) Study relationship between influential Marketing Mix factors and purchasing
behavior of OTOP products produced by Koh Kred community enterprise, Nontaburi province.
The population is customers who bought OTOP products produced by Koh Kred community
enterprise, Nontaburi province at Koh Kred community enterprise, Nontaburi province. The
populations of sample in this survey are 400 persons selected using Judgment Sampling. The data have
been collected by questionnaire. Analyze data by Descriptive Statistic technique comprising
percentage, average, standard deviation and in Inference Statistic are Chi-Square test.
Result found as follows:
Most customers who bought/ were bought OTOP products produced by Koh Kred
community enterprise, Nontaburi province are female age between 21-30 year olds. Many are student
or University student and having a bachelor’s degree and earning around 10,000 baths or lower per
month.
From the purchasing behavior of OTOP products we found that. Most consumers were
purchased OTOP products in food category for highest purpose of using it as a gift/souvenir. The
buyer themselves were influence the most and likely to purchase immediately after saw a products
and mostly purchased during weekend.
(ค)

Overall level of opinion about Marketing Mix factors which effect purchasing behavior of
OTOP products are at high level. Considering priority of each category of marketing factors which
effect purchasing behavior of OTOP products, the order from High to Low can be arrange from
Promotion aspect, Product aspect, Price aspect and Place aspect.
From Hypothesis testing of OTOP products produced by Koh Kred community
enterprise, Nontaburi province, it is found that gender, age, education level and average monthly
earning are related to category aspect of purchasing behavior of OTOP products with statistical
significant of 0.5. On the other hand, age, education level, occupation and average monthly
earning are related to purpose aspect of purchasing behavior of OTOP products with statistical
significant at 0.5 except gender of customers. Also, gender, age, occupations and average
monthly earning are related to characteristic aspect of purchasing behavior of OTOP products
with statistical significant at 0.5 except education level of customers.
The influential Marketing Mix factors of OTOP products produced by Koh Kred
community enterprise, Nontaburi province, the Product aspect, Price aspect and Place aspect
were affected by category aspect of purchasing behavior of OTOP products with statistical
significant at 0.5 except Promotion aspect. On the other hand, the Product aspect, Place aspect
and Promotion aspect were affected by purpose aspect of purchasing behavior of OTOP products
with statistical significant at 0.5 except Price aspect. Also, the Product aspect, Price aspect and
Promotion aspect were not affected by characteristic aspect of purchasing behavior of OTOP
products with statistical significant at 0.5 except Place aspect.

Keywords : OTOP Products
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
โครงการ “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Tumbol One Product หรื อ OTOP) เป็ นแนวทางที่
จะสร้างความเจริ ญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีข้ ึน โดยการ
ผลิตหรื อจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นให้ก ลายเป็ นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจาหน่ายในตลาดทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ข้อ คือ (อรพรรณ บุลสถาพร, 2548: 1)
1. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) ผลิตสินค้าแล ะบริ การที่ใช้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล มีเป้ าหมายที่จะผลิตสินค้าภายในท้องถิ่น อาทิ สินค้า
เกษตร วัฒนธรรมพื้นบ้าน การท่องเที่ยว ฯลฯ ให้เป็ นที่ยอมรับของสากล ซึ่งผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็ น
ท้องถิ่นมากแค่ไหน ก็ยงิ่ ได้รับการประเมินค่าสูงในระดับสากลมากขึ้นเท่านั้น
2. ประชาชนมีการพึ่งพาตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance Creativity) ที่ทาฝันให้
เป็ นจริ งด้วยกระบวนการ “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” โดยสร้างกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของท้องถิ่น
ประชาชนคิดเอง ลงทุนเอง รัฐบาลหรื อหน่วยงานท้องถิ่นไม่ได้บั งคับ ส่วนหน้าที่ของรัฐบาล ช่วยหา
ตลาด พัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคต่างๆ เช่น การแปรรู ป เครื่ องจักร การเสนอด้านข้อมูลข่าวสาร
3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ต้องมีบุคคลที่มีความสามารถ
รักท้องถิ่น และรักชุมชนอย่างแท้จริ ง ไม่หวังประโยชน์ส่วนตัว ตั้ง สถานที่อบรมผูน้ าเป็ นสถานที่
แลกเปลี่ยนสาหรับผูน้ าในแต่ละตาบลที่เก่งทางด้านทฤษฎีหรื อปฏิบตั ิมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทา
อย่างต่อเนื่อง
จากแนวคิดของโครงการ “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” นี้เองจึงทาให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนหันมาให้ความสนใจและให้ความร่ วมมือที่ จะพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพที่ดี และเป็ น
ที่ตอ้ งการของตลาดทั้งภายในและภายนอกมากยิง่ ขึ้นเพราะในแต่ละตาบลในประเทศไทยนั้นล้วนมีของ
ดีที่น่าให้การส่งเสริ ม ทั้งสิ้น เกาะเกร็ ดเป็ นเกาะกลางน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็ น
ตาบลหนึ่งของอาเภอปากเกร็ ด จังหวั ดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4.12 ตารางกิโลเมตร หรื อ 2,489 ไร่
เป็ นที่อยูข่ องชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่ องปั้นดินเผาเป็ นส่วนใหญ่ (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ,
คอลัมน์: ผูห้ ญิงท่องโลก: เกาะเกร็ ดแหล่งท่องเที่ยวยัง่ ยืน , อาทิตย์ 27 กุมภาพันธ์ 2554) เกาะเกร็ ดเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีเครื่ องปั้นดินเผา เป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่ง
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ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์หรื อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยงั มี
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP อื่นๆ อีกหลายประเภทเช่น อาหาร เครื่ องดื่ม เสื้อ ผ้าเครื่ องแต่งกาย ของใช้และ
ของประดับตกแต่ง และศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก เป็ นต้น ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจาก
ผูท้ ี่มาเที่ยวที่เกาะเกร็ ด จึงควรให้การสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่นิยมมากยิง่ ขึ้น
ดังนั้นผูว้ ิจ ั ยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง พฤติ กรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัด นนทบุรี และความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกา ะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับ
ผูป้ ระกอบ การเป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด ตลอดจนเพื่อเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่สนใจ
และผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป
1.2 คาถามการวิจยั
1. ผูบ้ ริ โภคมี พฤติกรรมการ เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี อย่างไร
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับใด
3. ผูบ้ ริ โภคมี พฤติกรรมการ เลือกซื้อสินค้า ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค อย่างไร
4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ของผูบ้ ริ โภค
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3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.4 กรอบแนวความคิดและสมมติฐานการวิจยั
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- ประเภทของสินค้า OTOP
- วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ
- บุคคลที่มีอิทธิพล
- ช่วงเวลาในการเลือกซื้อ
- ลักษณะในการเลือกซื้อ
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สมมติฐานการวิจยั
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP ที่
ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.1 เพศของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิต
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.1.1 เพศของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านประเภทของสินค้า
OTOP ในการเลื อกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนเกาะ
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.1.2 เพศของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.1.3 เพศของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านลักษณะในการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.2 อายุ ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิต
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.2.1 อายุของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านประเภ ทของสินค้า
OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนเกาะ
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.2.2 อายุของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.2.3 อายุของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านลักษณะในการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.3 ระดับการศึกษา ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.3.1 ระดับการศึกษา ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์ พฤติกรรม ด้านประเภทของ
สินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.3.2 ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ใน
การเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี
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1.3.3 ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์ พฤติกรรม ด้านลักษณะในการ
เลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี
1.4 อาชีพของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิต
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.4.1 อาชีพ ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านประเภทของสินค้า
OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะ
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.4.2 อาชีพ ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการ
เลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี
1.4.3 อาชีพของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.5.1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านประเภท
ของสินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.5.2 รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรม ด้าน
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.5.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านลักษณะ
ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสา หกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
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2.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรม ด้าน
ประเภทของสินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรม ด้าน
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรม ด้าน
ลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะ
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรม ด้านประเภท
ของสินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรม ด้าน
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรม ด้านลักษณะ
ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่าย มีผลต่อพฤติกรรม ด้าน
ประเภทของสินค้า OTOP ในการเ ลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่าย มีผลต่อพฤติกรรม ด้าน
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
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2.3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่าย มีผลต่อพฤติกรรม ด้าน
ลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะ
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.4.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน การส่งเสริ มการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรม ด้านประเภทของสินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่
ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน การส่งเสริ มการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน การส่งเสริ มการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
1.5 ขอบเขตของการวิจยั
- ขอบเขตพื้นที่ดา้ นประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็ น ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ /เคยซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จานวน 400 คน
- ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษา พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูบ้ ริ โภ ค ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิต
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จาแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ า OTOP ที่ผลิต
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
- ขอบเขตของระยะเวลา
ระยะเวลา ที่ทาการศึกษาอยูใ่ น ช่วงเวลา ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2555
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1.6 นิยามศัพท์ ที่ใช้ ในการวิจยั
สินค้า OTOP หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของโครงการห นึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีเป้ าหมายในการ
สร้างความเจริ ญแก่ชุมชน ยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน โดยการผลิตหรื อจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นให้กลายเป็ นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจาหน่ายในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยหลักการพื้นฐานคือ นาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลและประชาชนมีการพึ่งพาตนเอง
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อ สินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในช่ วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ได้แก่ ประเภท
ของสินค้า OTOP วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ สินค้า
OTOP ช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้า OTOP และลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตล าดที่มี ผลต่อพฤติกรรม การเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยพิจารณาปัจจัยทางการตลาด
ทั้งหมด 4P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด
1.7 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
2. ทาให้ทราบถึงระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ของผูบ้ ริ โภค
3. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
4. ทาให้ทราบถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
5. สามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และเป็ นประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่
สนใจนาไปใช้ในการประกอบการดาเนินงานและพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ต่อไป เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
6. เป็ นแนวทางในการวางแผนงานการขยายตลาดสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

บทที่ 2
ทฤษฎี วรรณกรรม ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง โดยค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา บทความ และรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
2.1 ประวัติของเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2.3 โครงการวิสาหกิจชุมชน
2.4 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.5 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประวัตขิ องเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เกาะเกร็ด เป็ นเกาะขนาดใหญ่อยูก่ ลางแม่น้ าํ เจ้าพระยา มีพ้นื ที่ประมาณ 2,820 ไร่ มีสถานะเป็ น
ตําบล แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 7 หมู่บา้ น อยูใ่ นพื้นที่อาํ เภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี แต่เดิมเกาะ
เกร็ ดมิได้เป็ นเกาะแต่เป็ นส่วนของแผ่นดินรู ปโค้ง ลักษณะเป็ นแหลมยืน่ ไปตามความโค้งของแม่น้ าํ
เจ้าพระยา มีชื่อเรี ยกมาแต่เก่าก่อนว่า “บ้านแหลม ” พื้นที่ตาํ บลเกาะเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ าํ เจ้าพระยา มีสถานที่ท่องเทียวที่โดดเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็ น
วัดวาอารามหรื อจะล่องเรื อจากแม่น้ าํ เจ้าพระยาสู่คลองสวนผลไม้และคลองขนมหวาน เกาะเกร็ ดอดีต
เป็ นชุมชนชาวมอญซึ่งอพยพมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย (พระครู วิมลธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิ
กาวาส, 2542)
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ จดแม่น้ าํ เจ้าพระยา ตําบลคลองพระอุดม
ทิศใต้ จดแม่น้ าํ เจ้าพระยา และตําบลท่าอิฐ
ทิศตะวันออก จดแม่น้ าํ ลัดเกร็ ด และตําบลเกาะเกร็ ด
ทิศตะวันตก จดแม่น้ าํ เจ้าพระยา ตําบลอ้อมเกร็ ด
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ภูมอิ ากาศ แบบร้อนชื้น หรื อมรสุมเมืองร้อน คล้ายคลึงกับพื้นที่อื่นของอําเภอปากเกร็ ด และ
จังหวัดนนทบุรี ฝน จะตกชุกในช่วงฤดูฝน และตกมากที่สุดในเดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง
25 - 29 องศาเซลเซียส
ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชนมอญเกาะเกร็ด
พระราชพงศาวดารระบุชดั เจนว่า ในการอพยพของมอญอย่างน้อย 2 ครั้งที่พระเจ้าแผ่นดิน
โปรดฯ พระราชทานที่ทาํ กินให้แก่ชาวมอญที่ปากเกร็ ด ครั้งแรกในการอพยพราว พ.ศ. 2316 มี
เจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง ) เป็ น หัวหน้า สมัยกรุ งธนบุรี ครั้งนั้นพระเจ้าตากสินทรงโปรดฯ ให้ไปตั้ง
บ้านเรื อนอยูท่ ี่ปากเกร็ ด และ ครั้งที่ 2 ในราว พ.ศ. 2357 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รัชกาลที่ 2 พระเจ้าปะดุงของพม่า กะเกณฑ์ผคู้ นจํานวนมาก โดยเฉพาะไพร่ พลมอญเพื่อ
ก่อสร้างเจดียม์ ินกุน ขนาดใหญ่ชาวมอญได้รับความเดือดร้อนจึงก่อกบฏขึ้น และอพยพมายังไทย ครั้ง
นั้นทรงโปรดฯ ให้ต้งั บ้านเรื อนที่สามโคก ปากเกร็ ด และพระประแดง (สุภรณ์ โอเจริ ญ, 2541)
ชาวมอญที่อพยพมาทั้ง 2 ครั้งนี้เองที่สืบทอดเป็ นต้นตระกูลของชาวไทยเชื้อสายมอญปากเกร็ ด
ในปัจจุบนั โดยเฉพาะการอพยพเข้ามาของเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) ในขณะนั้นบ้านเมืองเพิ่งฟื้ นตัวจาก
ภาวะสงครามคราวเสียกรุ งศรี อยุธยา ชาวไทยหลบหนีเข้าป่ าไปมากผูค้ นพลเมืองมีนอ้ ย ประเทศชาติ
กําลังต้องการแรงงานด้านการเกษตรและกําลังป้ องกันประเทศ ด้วยพะวักพะวงทัพพม่าที่ตอ้ งการลงมา
ปราบกรุ งธนบุรี ที่ต้งั ตัวขึ้นได้ใหม่ ชาวมอญจึงกลายเป็ นกําลังสําคัญส่วนหนึ่งของกรุ งธนบุรีพระเจ้า
ตากสินจึงโปรดฯ ให้พระยาเจ่งและไพร่ พลไปตั้งบ้านเรื อนที่ปากเกร็ ด ย่านบางพูด เพื่อคอยสกัดทัพ
พม่าที่อาจยกเข้ามาตีกรุ งธนบุรีจากด้านทิศเหนือได้รวมทั้งให้คอยตั้งด่านขนอนคอยเก็บภาษีเรื อเข้าออก
อีกด้วย ชาวมอญได้รับการยอมรับให้เข้ารับราชการ ตั้งถิ่นฐานบ้านเรื อนประกอบอาชีพได้อิสระ ชนชั้น
ปกครองของไทยเองก็ไม่ได้มองว่า "มอญ" เป็ นชาวต่างชาติชาวมอญมีสิทธิเช่นเดียวกับชาวไทยทุก
ประการ หากชาวมอญทําเรื่ องเสื่อมเสียก็ยอ่ มส่งผลถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ ชาวไทยโดยรวม ดัง
ปรากฏในพระราชกําหนดสมัยอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ เมื่อ พ.ศ. 2306 ที่ให้ ถือว่าชาวมอญ
เป็ นพลเมืองที่มีสิทธิเท่าเทียมคนไทยตลอดจนหล่อหลอมรวมกันเป็ นหนึ่งเดียวอยูใ่ นสังคมไทย ทั้งด้าน
เชื้อชาติและวัฒนธรรม
สุภรณ์ โอเจริ ญ (2541) ได้กล่าวว่า เกาะเกร็ ด เป็ นเกาะเล็ก ๆ กลางแม่น้ าํ เจ้าพระยาที่ชุมชนชาว
มอญอพยพมาตั้งถิ่นฐาน โดยตามความจริ งแล้วเกาะเกร็ ดนั้นเริ่ มต้นมีมาตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ท้ายสระ แห่งกรุ งศรี อยุธยา จุดประสงค์เพื่อที่จะย่นระยะทาง สูญเสียเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
เป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ ีจึงอาศัยการขุดคลองลัดลํานํ้าตรงบริ เวณ ส่วนที่เป็ นโค้งยืน่ ออกไปจนกลายเป็ น
แหลม หากมองจากด้านบนจะเป็ นลักษณะคล้ายกับเกือกม้า มีชื่อเรี ยกมาแต่เก่าก่อนว่า “บ้านแหลม ”
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โดยขุดเป็ นทางนํ้าเชื่อมใหม่เพื่อเป็ นการย่นระยะทางให้ส้ นั ซึ่งสอดคล้องกับเอ็ด ภิรมย์ และคณะ (2542
: 12-13) ได้กล่าวว่า ครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระแห่งกรุ งศรี อยุธยาได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลอง
ลัดเพื่อให้การสัญจรสะดวกรวดเร็ วขึ้น เรี ยกว่า “คลองลัดเกร็ ดน้อย ” ลําคลองกว้างเพียง 6 วา จาก
ตําบลปากอ่าว (ปากเกร็ ดในปัจจุบนั ) ไปยังนํ้าซึ่งอยูร่ ะหว่างวัดกลาง เกร็ ดและวัดป่ าฝ้ าย (วัดป่ าเลไลย์ )
และจากแม่น้ าํ ผ่านไปตามลําคลองเดิม ซึ่งอยูร่ ะหว่างบ้านปากด่าน และวัดชมภูราย ซึ่งปัจจุบนั ร้างไป
แล้ว ครั้งเวลาผ่านไปความแรงของสายนํ้าที่ลดั ผ่านไหลตรง ทําให้ลาํ คลองกว้างขึ้น สภาพความเป็ น
เกาะจึงเห็นเด่นชัดขึ้นจึงมีชื่อเรี ยกเกาะนี้ว่า “เกาะศาลากุน” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “เกาะเกร็ ด ” ตามชื่อ
ของตําบล โอฬาร รุ่ งนภาโรจน์ชยั ได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ในบทความ “จากอดีตสู่ปัจจุบนั ที่เกาะเกร็ ด ” ไว้
ว่า ครั้นเวลาผ่านไปด้วยความรุ นแรงของนํ้าที่ไหลตรงทําให้คลองลัดเกร็ ดน้อยค่อย ๆ ขยายตัว ทําให้ลาํ
คลองกว้างขึ้น และสภาพความเป็ นเกาะจึงเห็นเด่นชัดขึ้นตามลําดับ
ปากเกร็ ด ปัจจุบนั นี้เป็ นอําเภอหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2427 มีฐานะเป็ นแขวง
เรี ยกว่า แขวงตลาดขวัญ และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็ นอําเภอในปี เดียวกันมีนายอําเภอคนแรกเป็ นชาว
มอญชื่อ พระรามัญนนทเขตต์คดี (เนียม นนทนาคร) ซึ่งในอําเภออื่นๆ ของจังหวัดนนทบุรีก็มีชาวมอญ
อาศัยอยูป่ ระปราย ได้แก่ อําเภอเมือง บางกรวย บางบัวทอง บางใหญ่ และไทรน้อย แต่ในเขตอําเภอปาก
เกร็ ดได้ชื่อว่าเป็ นชุมชนมอญมาแต่โบราณ และอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น แทบจะเต็มพื้นที่ของทั้ง 12
ตําบล ได้แก่ ตําบลปากเกร็ ด บางตลาด บางพูด บ้านใหม่ คลองเกลือ บางพลับ คลองพระอุดม บางตะ
ไนย์ เกาะเกร็ ด อ้อมเกร็ ด ท่าอิฐ และตําบลคลองข่อย ยกเว้นตําบลท่าอิฐที่มีชาวอิสลามอาศัยอยูเ่ ป็ น
ส่วนมาก ย่านเกาะเกร็ ดเป็ นชุมชนที่มีความเจริ ญมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย เป็ นทั้งชุมทางการ
ค้าขายและเป็ นที่ต้ งั ด่านตรวจเรื อต่างๆ ที่จะเดินทางผ่านไปมายังกรุ งศรี อยุธยา ประจักษ์พยานที่บ่งชี้ถึง
ความเจริ ญมาแต่เก่าก่อนก็คือ วัดต่างๆ บนเกาะเกร็ ด ล้วนมีความสวยงามและลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมเป็ นสิ่งยืนยันว่าเป็ นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสิ้น
อาชีพแต่เก่าก่อน
- ชาวสวน ซึ่งผลไม้เกาะเกร็ ดได้ชื่อว่าเป็ นผลไม้สวนชั้นเลิศ เช่นเดียวกับสวนย่านธนบุรีและ
นนทบุรี ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเกาะเกร็ ด คือ ทุเรี ยนและลิ้นจี่ ซึ่งโด่งดังมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เรี ยกกัน
ว่า ลิ้นจี่เกาะศาลากุล เป็ นที่โปรดปรานของเจ้านาย ข้าราชบริ พารมาก นอกจากนี้ยงั มีสม้ โอ มะม่วง
กล้วยหอม ฯลฯ
- ชาวนา
- ทํานํ้าตาลโตนด ซึ่งสมัยก่อนทํากันเป็ นลํ่าเป็ นสัน และมีการผลิตนํ้าตาลเมาเป็ นรายได้เสริ ม
ด้วย
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- เครื่ องปั้นดินเผา ชาวรามัญมีฝีมือในการทําเครื่ องปั้นดินเผามาแต่โบราณ เมื่อบรรพบุรุษชาว
ไทยรามัญอพยพหลบภัยสงครามมาอยูใ่ นประเทศไทย ก็ได้ยดึ การทําอาชีพนี้มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับกัน
ทัว่ ไป
เกาะเกร็ ด ได้ชื่อว่าเป็ นชุมชนช่างเครื่ องปั้นดินเผาชั้นเลิศมาตั้งแต่อดีตเป็ นที่รู้จกั ยกย่องกัน
ทัว่ ไปว่ามีความงดงามเหมาะแก่การใช้สอย ทนทาน สมบูรณ์ดว้ ยคุณภาพ แต่เดิมนั้นเครื่ องปั้นดินเผา
เกาะเกร็ ดมี 2 ประเภท คือเครื่ องใช้ เช่น โอ่ง กระถาง กระปุก ครก จะมีอยู่ 2 รู ปแบบคือ แบบครก
ธรรมดาจะมีลกั ษณะทรงเอวคอด และแบบครกตีนช้าง ซึ่งจะมีตีนช้างส่วนฐานกว้างลักษณะเหมือนตีน
ช้างและอีกประเภทหนึ่งคือเครื่ องปั้นดินเผาแบบสวยงามที่เรี ยกว่า ลายวิจิตร ที่เป็ นทรงโอ่งหรื อหม้อ
นํ้าลายวิจิตรเป็ นเครื่ องปั้นดินเผาที่มีความงดงามมาก อีกทั้งยังเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่ง
ส่วนใหญ่ช่างจะมิได้ทาํ ขาย แต่ทาํ เพื่อ “ฝากฝี มือ ” นําไปถวายวัดหรื อมอบไว้ให้แก่ลกู หลานหรื อเป็ น
ของที่ระลึก
เกาะเกร็ ดที่เคยเป็ นแหล่งผลิตภาชนะดินเผาที่ใช้ในชีวิตประจําวั นป้ อนให้แก่ผบู้ ริ โภคอย่าง
แพร่ หลายโดยเฉพาะจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางยุคก่อนที่พลาสติกและสินค้าอุตสาหกรรมจะเฟื่ องฟู
ขณะนี้ผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผาหลายชนิดเลิกผลิตกันไปแล้วด้วยอาจไม่ทนสูก้ บั สินค้าอุตสาหกรรม
ได้ และเหตุผลที่ว่า ความนิยมในการใช้เครื่ องปั้นดินเผาลดลง วัตถุดิบในการทําเครื่ องปั้นดินเผาหายาก
และราคาแพงมากนอกจากนี้การทําเครื่ องปั้นดินเผาเป็ นงานที่มีกระบวนการหลายขั้นตอนต้องใช้ความ
อดทนและมีฝีมือในการผลิตมาก จึงทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปหันไปทําอาชีพอื่น ๆ เช่น รับราชการ รับจ้าง
ทําสวน ค้าขาย เป็ นต้น (เอ็ด ภิรมย์ และคณะ, 2542, หน้า 12-13)
การทําเครื่ องปั้นดินเผาของชาวมอญเกาะเกร็ ดจึงทําไปตามที่ตลาดต้องการหรื อตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเครื่ องปั้นดินเผาเกาะเกร็ ดได้ชื่อว่าเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความงดงามอย่าง
มาก ทั้งยังเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะที่ของชุมชนเกาะเกร็ ด ซึ่ งการทําเครื่ องปั้นดินเผาของชาวรามัญที่เกาะ
เกร็ ดเป็ นเครื่ องปั้นดินเผาแบบไม่เคลือบ (Earthenware) ที่มีลกั ษณะพิเศษน่าสนใจคือลักษณะหม้อนํ้ามี
รู ปแบบและกรรมวิธีในการผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และอาจจะเป็ นต้นแบบของ “หม้อนํ้ามอญ” เพราะ
พบหม้อนํ้าที่คล้ายคลึงกันตามถิ่นที่อยูข่ องคนไทยเชื้อสายรามัญ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2539, หน้า 21)
การปั้นหม้อนํ้าของชาวรามัญ แต่เดิมเป็ นการปั้นด้วยแป้ นหมุนที่ทาํ ด้วยไม้เนื้อแข็งรู ปร่ างคล้าย
ฝาชี มีเดือย เรี ยกว่า “เปิ งโม ” ช่างปั้นจะปั้นหม้อทั้งใบด้วยแป้ นหมุนโดยไม่ใช้ไม้ตีส่วนการเผา
เครื่ องปั้นดินเผาของชาวมอญปากเกร็ ดก็เผาด้วยเตาพื้นบ้านที่ใช้ฟืนเป็ นเชื้อเพลิง และลักษณะที่โดดเด่น
ของเครื่ องปั้นดินเผาชาวมอญปากเกร็ ดประเภทหม้อนํ้าและโถคือ การตกแต่งลวดลายให้งดงามเป็ น
พิเศษการตกแต่งที่นิยมทํากันมาแต่สมัยโบราณ คือการแกะ การทําพิมพ์กด
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งานเครื่ องปั้นดินเผาเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ฝีมืออย่างมากและปัจจุบนั สภาพทางเศรษฐกิจประกอบ
กับราคาของวัตถุดิบที่มีราคาค่อนข้างสูง ส่งผลให้การสืบทอดฝี มือช่างปั้นของชาวมอญเริ่ มลดน้อยลง
และทําให้เครื่ องปั้นดินเผาที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวมอญเกาะเกร็ ดอันเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี
เริ่ มหายไป ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้การทําเครื่ องปั้นดินเผาของชาวมอญที่เกาะเกร็ ดยังคงอยูไ่ ด้ก็คือ การ
นําเอาความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทําเครื่ องปั้นดินเผาของชาวมอญเกาะเกร็ ดเข้าไปไว้เป็ นส่วนหนึ่งของ
การเรี ยนการสอน เพื่อให้เยาวชนได้เรี ยนรู้ และเห็นความสําคัญเกิดความตระหนักรักในภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นของตนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการสืบทอดภูมิปัญญาในการทําเครื่ องปั้นดินเผาชาวมอญเกาะ
เกร็ ดต่อไป
กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
เป็ นศูนย์ OTOP ต้นแบบระดับภาคกลาง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้แก่ โคมไฟ, ถ้วยกาแฟ, เตานํ้ามัน
หอม, เครื่ องหอม, แจกันจิ๋ ว เป็ นต้น ได้มีการก่อตั้ งกลุ่ม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2540 จุดประสงค์ในการ
จัดตั้งกลุ่ม เพือ่
- เพื่ อส่งเสริ มและสนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มการทําหัตถกรรมเครื่ องปั้ นดินเผา ได้มีการ
พัฒนาฝี มือ, คุณภาพ, รู ปแบบผลิตภัณฑ์ตามสมัยปัจจุบนั
- เพื่อให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ , ศูนย์กลางกา รตลาด, การผลิตและจําหน่ายเครื่ องปั้ นดินเผาผูท้ ี่
สนใจสอบถามข้อมูลหรื อสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์จากทางกลุ่มเครื่ องปั้นดินเผา
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Tambon One Product – OTOP) เป็ นนโยบายของ
รัฐบาลในการดําเนินโครงการเพื่อส่งเสริ มสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสร้างรายได้จดั การนําทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้าง
มูลค่าเป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพในการดําเนินงานตามนโยบาย “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ”
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่ วมโดยการพึ่งพา
ตนเอง เป็ นแนวคิดที่เน้นขบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในหมู่บา้ นหรื อตําบล แนวคิดนี้สนับสนุน
และส่งเสริ มให้ทอ้ งถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์ (Product) และตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์น้ ีโดยเฉพาะ แนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นนี้ เป็ นการสื่อสารวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ เป็ นแนวคิดที่จะต้องให้แต่ละหมู่บา้ นมี
ผลิตภัณฑ์ (หลัก) 1 ประเภท เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วตั ถุดิบเป็ นทรัพยากรท้องถิ่นนั้นๆ ลดปัญหาการอพยพ
ย้ายถิ่นฐานไปสู่เมืองใหญ่ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เป็ นแนวคิดที่สอดคล้องกับการ
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พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 (กิตติ ลิ่ม
สกุล, 2544, หน้า 1)
ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ให้ความหมายของ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เพื่อใช้เป็ น
สื่อกลางและเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิไว้ ดังนี้ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรื อหนึ่งตําบล มีหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เด่น หรื อหนึ่งตําบล มีหนึ่งประเพณี วัฒนธรรมลํ้าลึก หรื อหนึ่งตําบล มีหนึ่งกีฬาเลิศ หรื อ
หนึ่งตําบล มีหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเด่น หรื อหนึ่งตําบล มีหนึ่งบทกวี แสดงดนตรี บทเพลง เป็ นต้น ซึ่งใน
หนึ่งตําบลมีได้หล ายผลิตภัณฑ์ แต่อย่างน้อยมีหนึ่งผลิตภัณฑ์เด่นเป็ นผลิตภัณฑ์หลัก และหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หลักอาจผลิตโดยเครื อข่ายของหลายหมู่บา้ นขึ้นอยูก่ บั ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นและ
กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยมีกิจกรรมทางการตลาด การผลิต การบริ หารจัดการ และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดา้ นการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง (สํานักนายกรัฐมนตรี , 2546, หน้า ช)
คณะอนุกรรมการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (2545: 3-6) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ว่าเป็ นแนวคิดที่เน้นขบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บา้ น
หรื อตําบล แนวคิดนี้สนับสนุน และส่งเสริ มให้ทอ้ งถิ่นสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมี
กิจกรรมการคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการตลาด การผลิต การบริ หารจัดการ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางด้านการผลิตให้มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับและต้องการของตลาดสากล
โดยท้องถิ่น
จําเป็ นต้องพึ่งตนเอง (Self - reliance) เป็ นหลัก ดังนั้นผูเ้ กี่ยวข้องในขบวนการนี้จาํ เป็ นต้องอุทิศพลังกาย
(Energy) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และความปรารถนา (Desire) ที่จะใช้ทรัพยากรที่หาพบใน
ท้องถิ่นเป็ นหลัก เพื่อที่จะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และนําไปสู่เป้ าหมายของการกินดีอยูด่ ี คุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน แสวงหารากฐานที่สาํ คัญของประเทศ นอกจากนี้เป็ นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยูต่ ่อไป สร้างความภาคภูมิใจให้กบั คนรุ่ นต่อ ๆ ไป และวางรากฐานที่สาํ คัญของ
ประเทศ และสังคมไทย
นอกจากนี้ เป็ นแนวที่ตอ้ งการให้แต่ละหมู่บา้ นมีผลิตภัณฑ์ (หลัก ) 1 ประเภท เป็ นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้วตั ถุดิบ ทรัพยากรของท้องถิ่น ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ ซึ่งถือได้ว่าเป็ น การสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้น เป็ นแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว และเป็ นเครื่ องมือที่กระตุน้ ให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้
ของประชาชน เกิดการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง นับเป็ นกลยุทธ์การพัฒนาที่อาศัย
หมู่บา้ นเป็ นหน่วยพัฒนา (Unit of Development)
ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นกระบวนการทางความคิด รวมถึงการ
บริ การดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว
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ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อให้กลายเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพมีจุดเด่นจุดขายที่รู้จกั กันแพร่ หลายไปทัว่ ประเทศ และทัว่ โลก
ดังนั้น “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จึงเป็ นแนวทางการส่งเสริ ม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดย
มีกิจกรรมทางการตลาด การผลิต การบริ หารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง การผลิต ซึ่ง
นําไปสู่การพัฒนาชนบท และสร้างความเจริ ญให้แก่ชุมชน สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยู่ ของคน
ในชุมชนให้ดีข้ ึน โดยการผลิตหรื อจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นให้กลายเป็ นสินค้าที่มีคุณภาพ มี
จุดเด่นจุดขาย และสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้รู้จกั แพร่ หลายไปทัว่ ประเทศ และ
ทัว่ โลก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” นี้จะเป็ นเครื่ องมือที่กระตุน้ ให้เกิด
กระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชน เกิดการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง นับเป็ นกลยุทธ์ การ
พัฒนาที่อาศัยหมู่บา้ นเป็ นหน่วยการพัฒนา (Unit Development) เบื้องต้น และรวมเป็ นเครื อข่ายตําบล
อาศัยหลักการพื้นฐาน 3 ข้อ คือ
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ สากล (Local Wisdom to Global Wisdom) ผลิตสินค้า และบริ การที่ใช้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2. พึ่งตนเอง และคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self - reliance and Creativity) ทําความฝันให้เป็ นจริ ง
ด้วยกระบวนการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสร้างกิจกรรมที่อาศัยภาพของท้องถิ่น
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ฟูมฟักประชาชนให้สูช้ ีวิตด้วย
ความท้าทาย และจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์
หลักการของกระบวนการนี้ไม่เน้นการให้เงินสนับสนุน (Subsidy) แก่ทอ้ งถิ่น เพราะอาจจะไป
ทําลายความสามารถในก ารพึ่งตนเองของชุมชน รัฐบาลเพียงให้การสนับสนุนแก่ชุมชนด้านเทคนิค
เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนช่วยเหลือในด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์การตลาด ชุมชน
ท้องถิ่นจะรับความช่วยเหลือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขาย หรื ออาจจะจัดตั้งบริ ษทั
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Product Corporation) เพื่อให้เป็ นช่องทางในการกระจายสินค้าสู่ตลาดต่าง ๆ เพื่อ
นําไปสู่เป้ าหมายหลัก 3 ประการ คือ
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวัฒนธรรม และมีจุดเด่นเฉพ าะ เป็ นที่ยอมรับของตลาด
ภายในประเทศ และตลาดโลก
2. มีเอกลักษณ์เป็ นที่ลือชื่อเพียงหนึ่งเดียว ต้องมีการระดมความคิดในการคิดค้น และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะช่วยกันทําได้ โดยคํานึงถึงการรื้ อฟื้ นวัฒนธรรมประเพณี ในแต่
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ละท้องถิ่นให้สอดคล้องอย่าง เหมาะสมไม่ซ้ าํ แบบกัน และเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะหมู่บา้ นหรื อตําบลให้
เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปรับปรุ งเทคโนโลยี การสร้างบุคคลที่มีความคิดกว้างไกล มี
ความรู้ ความสามารถให้เกิดขึ้นในสังคม มีการวางแผน การตลาด มุ่งเน้นการผลิต และบริ การโดย
คํานึงถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก
1. กิจกรรมหลักที่สาคัญ คือ
1.1 ขยายสินค้าท้องถิ่นไปยังตลาด ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น เพื่อเป็ นการอนุรักษ์และเป็ นจุดเด่นของท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพเพื่อขยายตลาดออกสู่
เครื อข่ายท้องถิ่นภาคเมือง และตลาดโลก
1.2 ผลิตภัณฑ์และคิดค้นขึ้นเองในท้องถิ่นโดยอาศัยความรู้ ความสามารถของคนในชุมชน ให้
ความร่ วมมือกันรับผิดชอบ มีหน่วยงานของจังหวัด กระทรวง กรม กอง เป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนํา และ
คอยให้การสนับสนุนในด้านของเทคโนโลยี การคิดอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ และการวิจยั อย่าง
ครบวงจร
1.3 การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของท้องถิ่น ชุมชนต้องมีการเลือกเฟ้ นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมองการณ์ไกล สามารถวางแผนงานในระยะยาวที่เป็ นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตขึ้น
1.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิด หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการจัดสถาน
อบรม/วิทยาลัยด้านการผลิต การส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิน่ การให้บทบาทของสตรี เป็ นพลังของการ
พัฒนา และการสร้างเครื อข่ายองค์กรพัฒนาต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation) โดยมีเนื้อแท้
(Vitality) ของความเป็ นตัวตนของตนเองอย่างเป็ นอิสระ
1.5 การพึ่งพิงระบบการเงินและกิจกรรมต่าง ๆ หนึ่งตําบลมีได้หลายผลิตภัณฑ์ แต่อย่างน้อยมี
หนึ่งผลิตภัณฑ์เด่นเป็ นผลิตภัณฑ์หลัก หนึ่งผลิตภัณฑ์เด่นอาจผลิตโดยเครื อข่ายของหลายหมู่บา้ นขึ้นอยู่
กับทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิน่ และขบวนการท้องถิน่ ที่สร้างขึ้น
1.6 การจัดการด้านการตลาด เช่น ตลาดผสมผสาน บรรษัทหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การ
จัดการแสดงสินค้า การจัดงานมหกรรม/เทศกาลร้านค้าในเมืองตนเอง ร้านทดสอบตลาด ระบบพาณิ ชย์
อีเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมชุมชน/สหกรณ์/กลุ่มเกษตร ผ่านเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อทําการค้าต่าง
ตอบแทน เป็ นต้น
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1.7 การพึ่งตนเอง ความเป็ นอิสระของภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนโดยใช้สถานฝึ กอบรม
การสร้างความมัน่ คงในท้องถิ่น การจัดการประชุม และนําเสนอแลกเปลี่ยนแนวคิดหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ การให้รางวัลคุณภาพ
2. พลังขับเคลือ่ นสาคัญของกระบวนทัศน์ “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ”
พลังขับเคลื่อนสําคัญของกระบวนทัศน์น้ ี คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นท้องถิ่นนัน่ เอง ประชาชน
เป็ นผูน้ าํ เอาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
1) ระบบราชการบริ หารส่วนท้องถิ่น
2) บริ ษทั
3) ความมีอยูข่ องผูน้ าํ
4) การรวมกลุ่มของประชาชนเป็ นกลุ่มพลังต่าง ๆ มาสร้างพลังร่ วม
ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ระบบราชการ เนื่องจากกระบวนการทัศน์เพื่อการพัฒนา “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” เป็ น
การสร้างการพัฒนาจากภายใน ดังนั้น แทนที่จะเป็ นการชี้นาํ โดยภาครัฐ ขบวนการนี้เป็ นการคิด และ
การทําจากล่างสู่บน โดยประชาชนมีส่วนร่ ว ม ราชการเป็ นเพียงผูค้ อยติดตาม การขับเคลื่อนเพื่อสรุ ป
เป็ นรายงาน แต่ละจังหวัด เมือง อําเภอ หมู่บา้ น ต่างก็มีวิธีการแตกต่างกันไปภายใต้กระบวนทัศน์การ
พัฒนาขั้นต่าง ๆ นี้ภาคราชการต้องคอยช่วยเหลือเพื่อสอนเทคนิคการผลิต การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
นี้ จะใช้งบประมาณของหน่วยราชการซึ่งในระดับล่าง หรื อตําบล หมู่บา้ น จะมีเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่จดั ตั้งขึ้นเป็ นผูค้ อยให้ความช่วยเหลือ
2.2 บริ ษทั ทางจังหวัดต้องการการมีส่วนของบริ ษทั ในท้องถิ่นก่อน ถ้าบริ ษทั เหล่านี้ตอ้ งการมี
ส่วนร่ วมในการพัฒนา เพราะจังหวัดเชื่อว่าบริ ษทั ในท้องถิ่นเหล่านี้จะรับผิดชอบ และแก้ปัญหาร่ วมกับ
ประชาชนในพื้นที่โดยตรง
2.3 ผูน้ าํ เป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาํ หรับกระบวนการพัฒนาเช่นนี้พอ ๆ กับการจัดตั้งองค์กรที่
เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ผูน้ าํ ในที่น้ ีไม่ได้หมายถึง เฉพาะกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ที่เป็ นผูใ้ นการปกครองเท่านั้น
แต่ยงั รวมถึงผูน้ าํ ธรรมชาติที่มาจากภาคประชาชนอื่นๆ ได้แก่ จากสหกรณ์ชาวนา ผูบ้ ริ หารโรงงาน
ผูบ้ ริ หารสถานที่บริ การอื่นๆ ผูน้ าํ เหล่านี้จะทราบถึงความต้องการ และผูน้ าํ เหล่านี้เป็ นผูน้ าํ ตาม
ธรรมชาติของท้องถิ่นสามารถเป็ นตัวแทนของความต้องการเหล่านั้นได้
2.4 องค์กรประชาชน ได้แก่ สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ หอการค้า กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
เหล่านี้เป็ นตัวแทนของผลประโยชน์ประชาชนต่าง ๆ วางรู ปแบบ และบรรทัดฐาน ที่แต่ละฝ่ ายเสนอมา
รวมถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ใด ๆ เพื่อการผลิต การวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ด้านการตลาด (สํานักงาน
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พัฒนาชุมชนอําเภอดําเนินสะดวก 2546 : 5-9)
3. นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลให้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลจะจัดให้มีโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือใน
ด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริ หารจั ดการ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครื อข่าย และอินเตอร์เน็ต
นโยบายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2544 รัฐบาลได้มีนโยบายในการดําเนินโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนําทรัพยากร และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ และบริ การคุณภาพที่มีจุดเด่น และมีมลู ค่าเพิม่ เป็ นที่ตอ้ งการข องตลาดทั้งใน และ
ต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท้องถิ่น
โดยสรุ ปนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แถลง
ต่อรัฐสภา และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 เพื่อ
1. สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน
2. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ทําเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริ มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. ส่งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมในท้องถิน่
4. การจัดกลไกการบริหาร กระบวนการ และโครงสร้ างการดาเนินงาน
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) มีกลไกการบริ หารที่
เชื่อมโยงกันลงไปถึงในระดับพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการอํานวยการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ซึ่งตั้งขึ้นแล้วตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 ประกอบด้วยกลไกการ
บริ หารงานดังนี้ (คณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 2545: 13-17)
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4.1 ส่ วนกลาง
4.1.1 คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรี หรื อรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายเป็ นประธานกรรมการ
รัฐมนตรี การ
กระทรวงมหาดไทย เป็ นรองประธานกรรมการรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่นายกรับมนตรี
มอบหมาย รัฐมนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรี ว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน
ไม่เกิน 10 คน โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นกรรมการ และเลขานุการ
4.1.2 คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
4.1.2.1 คณะอนุกรรมการจัดทําแผน และงบประมาณ
4.1.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริ มการผลิต
4.1.2.3 คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์
4.1.2.4 คณะอนุกรรมการส่งเสริ มการตลาด
4.1.2.5 คณะอนุกรรมการวิจยั พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี
4.1.2.6 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
4.1.2.7 คณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล
4.1.2.8 คณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์
4.1.2.9 คณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จงั หวัด และอําเภอ/ กิ่งอําเภอ
4.1.3 สํานักงานอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ
(กอ.นตผ.)
ภารกิจหลัก ของกลไกในส่วนกลาง เกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และแผน
แม่บทการดําเนิน “การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์การคัดเลือก และขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของ
ตําบลรวมทั้งการสนับสนุนเพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท”
4.2 ส่ วนภูมภิ าค
4.2.1 คณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จงั หวัด ประกอบด้วย
4.2.1.1 ผูว้ ่าราชการจังหวัด ประธานอนุกรรมการ
4.2.1.2 หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อนุกรรมการ
4.2.1.3 ภาคเอกชน/ผูท้ รงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
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4.2.1.4 พัฒนาการจังหวัด อนุกรรมการ และเลขานุการ
4.2.2 คณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อาํ เภอ/กิ่งอําเภอ ประกอบด้วย
4.2.2.1 นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอประธานอนุกรรมการ
4.2.2.2 ผูแ้ ทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อนุกรรมการ
4.2.2.3 ภาคเอกชน/ผูท้ รงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
4.2.2.4 พัฒนาการอําเภอ/กิ่งอําเภอ อนุกรรมการ และเลขานุการ
ภารกิจหลักของกลไกส่วนภูมิภาคเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผลิตภั ณฑ์ดีเด่นของตําบลต่าง ๆ
เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ การบูรณาการแผนงาน และ
งบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และส่งเสริ ม
การตลาดในระดับพื้นที่
ขั้นตอนที่ 1
ระดับตําบล องค์กรรับผิดชอบ องค์การบริ หารส่วนตําบล/ท้องถิ่น มีหน้าที่หลักในกระบวนการ
จัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตําบลใหสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบใน
ท้องถิ่น และแผนชุมชน
ขั้นตอนที่ 2
ระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ องค์กรรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภั ณฑ์อาํ เภอ /
กิ่งอําเภอ มีหน้าที่หลักในการจัดลําดับผลิตภัณฑ์ดีเด่นตําบลต่าง ๆ ของอําเภอ /กิ่งอําเภอ การบูรณาการ
แผน และงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุน
ขั้นตอนที่ 3
ระดับจังหวัด องค์กรรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จงั หวัด มีหน้าที่
หลักในการจัดลําดับผลิต ภัณฑ์ดีเด่นอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัด การบูรณาการแผน และงบประมาณ
เพื่อให้การสนับสนุน
ขั้นตอนที่ 4 และ 5
ระดับส่วนกลาง องค์กรรับผิดชอบ คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
แห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการดําเนินงาน “หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์” กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์การคัดเลือก/ขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตําบล และเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงานเป็ นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท
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5. แผนแม่บทหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (พ.ศ. 2545-2549)
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนงาน และงบประมาณซึ่งมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน
ได้จดั ทําแผนแม่บทหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (พ.ศ. 2545-2549) โดยแผนแม่บทดังกล่าวได้กาํ หนด
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้
5.1 วัตถุประสงค์ (Goal)
5.1.1 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ ึน
5.1.2 เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
5.2 เป้ าหมาย (Purpose)
5.2.1 เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1.1 จึงกําหนดเป้ าหมาย สร้าง
รายได้ให้ประชาชนในชุมชน และท้องถิ่นที่เข้าร่ วมโครงการ มีรายได้พน้ เกณฑ์ความ จําเป็ น
พื้นฐาน (มีรายได้ไม่ต่าํ กว่า 20,000 บาท/คน/ปี ) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
5.2.2 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2549 สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน จนสามารถ
พึ่งตนเองได้ร้อยละ 60 ของชุมชน (ตําบล/เทศบาล) ที่เข้าร่ วมโครงการทัว่ ประเทศ
5.3 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
5.3.1 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.3.2 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และไม่ทาํ ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.3.3 การเสริ มสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค และท้องถิ่น
5.3.4 การสร้างเครื อข่ายกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง
5.3.5 การมีส่วนร่ วมของส่วนราชการที่เ กี่ยวข้องภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในการผลิตผลิตภัณฑ์
5.3.6 การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในท้องถิน่
2.3 โครงการวิสาหกิจชุมชน
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการดําเนินงานส่งเสริ มกระบวนการพัฒนาท้องถิน่ สร้างชุมชนที่
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในก ารสร้างงาน สร้างรายได้โดยการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั วิสาหกิจชุมชน ทั้งในส่วนของการสร้างให้เกิดวิสาหกิจชุมชนขึ้นใหม่ และการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนขึ้นใหม่ และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเดิมให้มีการขยายตัวออกไปโดยให้กรม
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมกําหนดแนวทางในการดําเนินการ
ความหมายของวิสาหกิจชุมชน ตาม
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พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ .ศ. 2548 กล่าวไว้ว่า วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของ
ชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริ การหรื อการอื่นๆ ที่ดาํ เนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมี
วิถีชีวิตร่ วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจกรรมดังกล่ าว ไม่ว่าจะเป็ นนิติบุคคลในรู ปแบบใด หรื อไม่
เป็ นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน (ปาน
ทิพย์ เปลี่ยนโมฬิ, 2548, หน้า 30)
ความหมายของวิสาหกิจชุมชน ตามที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า วิสาหกิจชุมชนมีแนวคิดในการ
ดําเนินการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพื้นฐานดังมีคุณลักษณะที่สาํ คัญคือ 1) ชุมชน
เป็ นเจ้าของและเป็ นผูด้ าํ เนินการหลัก 2) ผลผลิตที่ได้มาจากกระบวนการในชุมชน 3) ริ เริ่ มสร้างสรรค์
เป็ นนวัตกรรมโดยชุมชน 4) มีพ้นื ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล 5) มีลกั ษณะการ
เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ แบบเกื้อกูลกัน 6) มีการเรี ยนรู้เป็ นหัวใจของกระบวนการทั้งหมด 7) มีการ
พึ่งพาตนเองเป็ นเป้ าหมายสําคัญที่สุดของการประกอบการ (ปานทิพย์ เปลี่ยนโมฬิ, 2548, หน้า 30)
วิสาหกิจชุมชนเป็ นการดําเนินการเพื่อการพึ่งพาตนเองในครอบครัว ในชุมชน มีระบบในก าร
ดําเนินกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เชื่อมโยงถึงกันเป็ นเครื อข่ายโดยเน้นในเรื่ องของวิธีการคิดและ
กระบวนการเรี ยนรู้ โดยความร่ วมมือของคนในชุมชนต้องร่ วมกันค้นหาศักยภาพของตนเอง มีการ
จัดทําแผนเพื่อพัฒนาชุมชนในระยะสั้นอันเป็ นการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด โดยคิดที่จะทําให้มี พอกิน
พอใช้ในชุมชนก่อน แล้วจึงนําออกขาย ผลิตภัณฑ์ที่วิสาหกิจชุมชนจะนําออกขาย ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเอง โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นบวก
กับการคิดอย่างสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้ว่า วิสาหกิจ ชุมชนเป็ นรากฐานของ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของชุมชนอย่างแท้จริ ง (ปานทิพย์ เปลี่ยนโมฬิ, 2548, หน้า 32)
แนวคิดและการดําเนินการของวิสาหกิจชุมชน เป็ นแนวคิดที่ส่งเสริ มให้มีการทํางาน การ
บริ หารจัดการอย่างมีระบบให้สามารถเชื่อมโยงทัว่ ถึงกัน มีการเผยแพร่ ความรู้และเทคนิควิธี การในการ
ปรับปรุ ง พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารโดยผ่านสื่อที่หลากหลายรู ปแบบ มี
การวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สินค้า /ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็ นที่รู้จกั และเผยแพร่ ไปทัว่ ประเทศ
และทัว่ โลก ผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตดําเนินการโดยกรมการปกครองสู่ เครื อข่ายอินเตอร์ ตําบล
และการจัดทําเว๊บไซต์ตาํ บลดอทคอม เพื่อเป็ นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของโครงการหนึง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไปทัว่ ประเทศและทัว่ โลก
2.4 ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายของผู้บริโภค (Consumer)
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ผูบ้ ริ โภคหมายถึง บุคคลที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่ อสนองความต้องการหรื อความจําเป็ นของตนเอง
ตลอดจนบุคคลในครัวเรื อน ปริ มาณการซื้อของผูบ้ ริ โภคนั้นจะซื้อแค่ให้เพียงพอต่อการใช้ดงั นั้นการซื้อ
จึงไม่มากนักโดยสามารถสรุ ปลักษณะของผูบ้ ริ โภคได้ดงั นี้
1. เป็ นบุคคลที่มีความต้องการ
2. เป็ นผูท้ ี่มีอาํ นาจซื้อ
3. มีพฤติกรรมในการซื้อ
4. มีพฤติกรรมการใช้
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา และ
การใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อน และมีส่วนในการกําหนดให้ มี
การกระทํา
องค์ประกอบของพฤติกรรมผู้บริโภค
องค์ประกอบของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลักได้แก่
1) ปฏิกิริยา หมายถึงกิจกรรมต่างๆ เช่นการเดินทางกลับจากร้านค้า การจ่ายของในร้านค้า การ
ซื้อ การขนสินค้า การใช้ประโยชน์และการประเมินค่าสินค้า เป็ นต้น
2) บุคคลเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้า หรื อบริ การทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึง
ผูบ้ ริ โภคคนสุดท้าย (Ultimate Consumer) โดยมุ่งที่ตวั บุคคลผูซ้ ้ือสินค้า หรื อบริ การเพื่อนําไปอุปโภค
เอง และ/หรื อเพื่อบริ การบริ โภคที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ครอบครัว หรื อเพื่อน
3) กระบวนการต่างๆ ในการตัดสินใจที่เกิดก่อนและเป็ นตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ
ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการซื้อของบริ โภค ที่กระทบโดยตรงต่อปฏิกิริยาทางการตลาดที่
สังเกตได้ เช่น การติดต่อกับพนักงานขาย สื่อโฆษณาและการเปิ ดรับข่าวสารโฆษณา การสอบถามอย่าง
ไม่เป็ นทางการจากญาติมิตร การสร้างความโน้มเอียง หรื อเกณฑ์ในการประเมินค่าทางเลือกต่างๆ และ
ปฏิกิริยาต่าง เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหลังจากการขายระบุ และพิจารณาทางเลือกต่างๆ
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุ จูงใจที่ทาํ ให้เกิด
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาํ ให้เกิดความต้องการ
สิ่งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือ (Buying’s Black Box) ซึ่งเปรี ยบเสมือนกล่องดําซึ่ง
ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้ สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ
ของผูซ้ ้ือและปัจจัยด้านจิตวิทยาของผูซ้ ้ือ ทําให้เกิดการตอบสนองของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Response) หรื อ
การตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s Purchase Decision) ดังภาพที่ 1
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สิ่ งกระตุ้นภายนอก
( Stimulus = S )
สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- การจัดจําหน่าย
- การส่ งเสริ มการตลาด

สิ่ งกระตุน้ อื่นๆ
- เศรษฐกิจ
- เทคโนโลยี
- การเมือง
- วัฒนธรรม
ฯลฯ

ลักษณะของผู้ซื้อ
(Buyer characteristics)
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ปัจจัยด้านสังคม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยด้านจิตวิทยา

ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
- วัฒนธรรมพื้นฐาน
- วัฒนธรรมย่อย
- ชั้นสังคม

กล่ องดาหรือความรู้สึก
นึกคิดของผู้ซื้อ
(Buyer’s black box)

การตอบสนองของผู้ซื้อ
( Response = R)
การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
การเลือกตรา
การเลือกผูข้ าย
เวลาในการซื้ อ
ปริ มาณการซื้ อ

กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
(Buyer decision process)
การรับรู ้ปัญหา
การค้นหาข้อมูล
การประเมินผลทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้ อ
พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยเฉพาะบุคคล

ปัจจัยด้านสังคม
- กลุ่มอ้างอิง
- ครอบครัว
- บทบาทและสถานะ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- อายุ
- วงจรชีวิตครอบครัว
- อาชีพ
- โอกาสทางเศรษฐกิจ
- ค่านิยมและรู ปแบบ
การดารงชีวิต

ปัจจัยภายใน
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
- การจูงใจ
- การรับรู ้
- ความเชื่อถือ
- ทัศนคติ
- บุคลิกภาพ
- แนวคิดของตนเอง

ภาพประกอบที่ 2 แสดงรู ปแบบพฤติกรรมผูซ้ ้ือ (ผูบ้ ริ โภค) [Model of buyer (consumer) behavior] และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค (Factors influencing consumer’sbuying behavior)
ที่มา: (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. 2541 : 83)
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จุดเริ่ มต้นของโมเดลนี้อยูท่ ี่มีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทําให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) ดังนั้น โมเดลนี้จึงอาจเรี ยกว่า S – R Theory โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุน้ อาจเกิดขึ้นเองภายในร่ างกาย (Inside stimulus) และสิ่ง
กระตุน้ ภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุน้ ภายนอกเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุน้ ถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า (Buying
motive) ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผลและใช้เหตุผลจูงใจให้ซ้ือด้ านจิตวิทยา (อารมณ์ ) ก็ได้ สิ่ง
กระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. 2541 : 84)
สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็ นสิ่งกระตุน้ ที่นกั การตลาดสามารถควบคุม
และต้องจัดให้มีข้ ึน เป็ นสิ่งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing mix)
ประกอบด้วย
1. สิ่งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อกระตุน้ ความ
ต้องการ
2. สิ่งกระตุน้ ด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสอนค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดย
พิจารณาลูกค้าเป้ าหมาย
3. สิ่งกระตุน้ ด้านการจัดจําหน่าย (Distribution หรื อ Place) เช่น จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทวั่ ถึง
เพื่อให้ความสะดวกแก่ผบู้ ริ โภคถือว่าเป็ นการกระตุน้ ความต้องการซื้อ
4. สิ่งกระตุน้ ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใช้ความ
พยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลทัว่ ไปเหล่านี้ ถือ
ว่าเป็ นสิ่งกระตุน้ ความต้องการซื้อ
สิ่งกระตุ้นอืน่ ๆ (Other stimulus) เป็ นสิ่งกระตุน้ ความต้องการผูบ้ ริ โภคที่อยูภ่ ายนอกองค์การ
ซึ่งบริ ษทั ควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุน้ เหล่านี้ ได้แก่
1. สิ่งกระตุน้ ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผูบ้ ริ โภคเหล่านี้มี
อิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล
2. สิ่งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้ นฝาก ถอนเงินอัตโนมัติ
สามารถกระตุน้ ความต้องการให้ใช้บริ การของธนาคารมากขึ้น
3. สิ่งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น กฎหมายเพิม่ หรื อลดภาษี
สินค้าใดสินค้าหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรื อลดความต้องการของผูซ้ ้ือ
4. สิ่งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยในเทศกาลต่างๆ จะมี
ผลกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลนั้น
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2. กล่องดาหรือความรู้สึกนึก คิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือที่
เปรี ยบเสมือนกล่องดํา (Black box) ซึ่งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ ้ือและ
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ
2.1 ลักษณะของผูซ้ ้ือ (Buyer characteristics) ลักษณะของผูซ้ ้ือมีอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ คือ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งรายละเอียดในแต่ละ
ลักษณะจะกล่าวถึงในหัวข้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.2 การบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ (Buyer decision process) ประกอบด้วยขั้นตอนคือ การรับรู้
ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ ซึ่งมีรายระเอียดในแต่ละกระบวนการจะกล่าวถึงในหัวข้อกระบวนการตัดสินใจของ ผู้
ซื้อ
3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค หรื อ ผูซ้ ้ือ
(Buy’s purchase decisions) ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice)
3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice)
3.3 การเลือกผูข้ าย (Dealer choice)
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing)
3.5 การเลือกปริ มาณการซื้อ (Purchase amount)
ปัจจัยสาคัญที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
ลักษณะของผูซ้ ้ือที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมและปัจจัยด้านสังคม
(ปัจจัย
ภายนอก) ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (ปัจจัยภายใน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และคณะ. 2541 : 85)
1. ปัจจัยด้ านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เป็ นสัญลักษณ์และสิ่งทีมนุษย์สร้างขึ้น โดยเป็ นที่
ยอมรับจากคนรุ่ นหนึ่งจนถึงอีกหนึ่ง โดยเป็ นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง
ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและกําหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคม
อื่น วัฒนธรรมเป็ นสิ่งที่กาํ หนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคลวัฒนธรรมแบ่งออกเป็ น
วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อยและชั้นของสังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็ นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่นลักษณะ
นิสยั ของคนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย
ทําให้มีลกั ษณะพฤติกรรมที่
คล้ายคลึงกัน
1.2 วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันซึ่งมีอยูภ่ ายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อยเกิดจาก
พื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ ลักษณะวัฒนธรรมย่อยประกอบด้วยกลุ่มเชื้อชาติ
(Nationality groups) เชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ อเมริ กนั แต่ละเชื้อชาติมีการบริ โภคสินค้าที่
แตกต่างกันกลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุ่มศาสนาต่างๆ เช่น ชาวพุทธ ชาวคริ สต์ ชาวอิสลาม ฯลฯ
แต่ละกลุ่มมีประเพณี และข้อห้ามที่แตกต่างกันจึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริ โภคกลุ่มสีผวิ (Recial
groups) กลุ่มสีผวิ ต่างๆ เช่น ผิวดํา ผิวขาว ผิวเหลือง แต่ละกลุ่มจะมีค่านิ ยมในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทํา
ให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกันด้วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical areas) หรื อท้องถิ่น (Region) พื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ทาํ ให้เกิดลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกต่างกันและมีอิทธิพลต่อการบริ โภคที่แตกต่างกัน
และมีอิทธิพลต่อการบริ โภคที่แตกต่างกันกลุ่ มอาชีพ (Occupational) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ ช้
แรงงาน กลุ่มพนักงาน กลุ่มนักธุรกิจ และเจ้าของกิจการ กลุ่มวิชาชีพอื่นๆ เช่น แพทย์ นักกฎหมาย ครู
กลุ่มย่อยด้านอายุ (Age) เช่น ทารก เด็กวัยรุ่ น ผูใ้ หญ่วยั ทํางานและผูส้ ูงอายุกลุ่มย่อยด้านเพศ (Sex)
ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง
1.3 ชั้นของสังคม (Social class)เป็ นการแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็ นระดับฐานะที่
แตกต่างกัน โดยที่สมาชิกทัว่ ไปถือเกณฑ์รายได้ (ฐานะ) ทรัพย์สิน หรื ออาชีพ (ตําแหน่งหน้าที่ ) ในแต่
ละชั้นสังคมจะมีสถานอย่างเดียวกัน และสมาชิกในชั้นสังคมที่แตกต่างกันจะมีลกั ษณะ ที่แตกต่างกัน
การแบ่งชั้นทางสังคมเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค นักการตลาดต้อง
ศึกษาชั้นสังคม เพื่อเป็ นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาดการกําหนดตลาดเป้ าหมาย กําหนดตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์และการศึกษาความต้องการของตลาดเป้ าหมายรวมทั้งจัดส่วนประสมการตลาดให้สามารถ
สนองความต้องการของแต่ละชั้นสังคมได้ถกู ต้อง ลักษณะที่สาํ คัญของชั้นสังคมมีดงั นี้
1.3.1 บุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกันมีแนวโน้มจะมีค่า
พฤติกรรมและบริ โภค
คล้ายคลึงกัน
1.3.2 บุคคลจะถูกจัดลําดับสูงหรื อตํ่าตามตําแหน่งที่ยอมรับในสังคมนั้น
1.3.3 ชั้นของสังคมแบ่งตามอาชีพ รายได้ ฐานะ ตระกูล ตําแหน่งหน้าที่ หรื อ
บุคลิกลักษณะ
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ชั้นสังคมเป็ นลําดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันและบุคคลสามารถเปลี่ยนชั้นของสังคมให้สูงขึ้นหรื อ
ตํ่าลงได้ ลักษณะชั้นของสังคมแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ได้ 3ระดับ คือ ระดับสูง (UpperClass) ระดับกลาง
(Middle Class) และระดับตํ่า (Lower Class)
1.4 กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) เป็ นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง แบ่ งออกเป็ น 2 ระดับคือ กลุ่มปฐมภูมิ
(Primary Group) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิทและเพื่อนบ้าน กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) ได้แก่
กลุ่มบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อนร่ วมอาชีพและร่ วมสถาบัน บุคคลต่างๆในสังคมนักการตลาดใช้กลุ่ม
อ้างอิงในการกําหนดผูแ้ สดง (Presenter) ทั้งเป็ นผูท้ ดสอบสินค้าโดยบุคคลที่ใช้สินค้ารับรอง
(Testimonial)และการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงรับรองสินค้า (Endorsement)
1.5 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัว ถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็น
และค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว
1.6 บทบาทและสถานะ (Role and Status) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มเช่น ครอบครัว กลุ่ม
อ้างอิง องค์การ และสถาบันต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
2. ปัจจัยด้ านสังคม (Social Factors) เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน และมี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางค่านิยม (Value) การเลือกพฤติกรรม
(Behavior) และการดํารงชีวิต (Lifestyle) รวมทั้งทัศนคติ (Attitude) และแนวความคิดของบุคคล
เนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย
3. ปัจจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซ้ ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วน
บุคคลทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษา
รู ปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนบุคคล
3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ตามอายุ เช่น กลุ่มวัยรุ่ นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชัน่ และรายการพักผ่อน
หย่อนใจ
3.2 ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) เป็ นขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลใน
ลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่งที่อิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ
และค่านิยมของบุคคล ทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน วัฏจักร
ชีวิตครอบครัวประกอบด้วยขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีลกั ษณะการบริ โภคที่แตกต่างกัน
3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็ นและความต้องการสินค้าและ
บริ การที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้อชุดทํางานและสินค้าจําเป็ น ประธานกรรมการบริ ษทั และ
ภรรยาซื้อเสื้อราคาสูง
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3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบ
ต่อสินค้าและบริ การที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหล่านี้ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย์ อํานาจการซื้อ
และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน แนวโน้มรายได้ส่วนบุคคลการออมและอัตราดอกเบี้ย ถ้าสภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าคนมีรายได้ต่าํ กิจการต้องปรับปรุ งด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย การตั้งราคา ลดการ
ผลิตและสินค้าคงคลัง และวิธีต่างๆ เพื่อป้ องกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน
3.5 การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสูงจะมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดี
มากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่ากว่า
3.6 ค่านิยมหรื อคุณค่า (Value) และรู ปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) ค่านิยมหรื อคุณค่า
(Value) หมายถึงความนิยมในสิ่งของหรื อบุคคลหรื อความคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
หรื อหมายถึง
อัตราส่วนของผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อราคาสินค้า ส่วนรู ปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) หมายถึง
รู ปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรู ปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ
(Interests) ความคิดเห็น (Opinions) หรื อ AIOs
Kotler (อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ2541 : 80-94) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(Analyzing Consumer Behavior) เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผูบ้ ริ โภค คําตอบที่ได้
จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม โดยคําถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้ บริ โภคคือ 6Ws
และ 1H ซึ่งประกอบด้วย
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คาถาม (6Ws /1H)
1. ใครอยูใ่ นตลาด
เป้ าหมาย (Who is in
the target market?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)
ลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย (Occupants)
ทางด้าน
(1) ประชากรศาสตร์ (2) ภูมิศาสตร์
(3) จิตวิทยา หรื อจิตวิเคราะห์
(4) พฤติกรรมศาสตร์
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร สิ่งที่ผบู้ ริ โภคต้องการซื้อ (Objects)
(What does the
สิ่งที่ผบู้ ริ โภคต้องการจากผลิตภัณฑ์
consumer buy?)
ก็คือ ต้องการคุณสมบัติหรื อ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์(Product
component) และความแตกต่างที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive
differentiation)
3. ทําไมผูบ้ ริ โภคจึง วัตถุประสงค์ในการซื้อ(Objectives)
ซื้อ (Why does the ผูบ้ ริ โภคซื้อสินค้าเพื่อสนองความ
consumer buy?)
ต้องการของเขาด้านร่ างการและ
ด้านจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคือ
(1) ปัจจัยภายใน หรื อปัจจัยทาง
จิตวิทยา
(2) ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม
(3) ปัจจัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมีส่วนร่ วมใน บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ
การตัดสินใจซื้อ
(Organizations) มีอิทธิพลในการ
(Who participates ตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย (1) ผู้
in the buying?)
ริ เริ่ ม (2) ผูม้ ีอิทธิพล (3) ผูต้ ดั สินใจ
ซื้อ (4) ผูซ้ ้ือ (5) ผูใ้ ช้

กลยุทธ์ การตลาดที่เกีย่ วข้ อง
กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วยกลยุทธ์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริ ม
การตลาดที่เหมาะสมและสามารถสนองความพึง
พอใจของกลุ่มเป้ าหมายได้
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product strategies)
ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์หลัก (2) รู ปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ (3) ผลิตภัณฑ์ควบ (4) ผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวัง (5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive differentiation)
ประกอบด้วยความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์
บริ การ พนักงาน และภาพลักษณ์
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ (1) กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
(Product strategies) (2) กลยุทธ์การส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion strategies) ประกอบ ด้วย
กลยุทธ์การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย
การส่งเสริ มการขาย การให้ข่าว การประชา
สัมพันธ์ (3) กลยุทธ์ดา้ นราคา(Price strategies)
(4) กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่าย
(Distribution channel strategies)
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การโฆษณา และ
(หรื อ) กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาด
(Advertising and promotion strategies) โดยใช้
กลุ่มอิทธิพล
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คาถาม (6Ws /1H)
5. ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อ
ใด (When does the
consumer buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)
กลยุทธ์ การตลาดที่เกีย่ วข้ อง
โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การส่งเสริ ม
ช่วงเดือนใดของปี หรื อช่วงฤดูกาลใด การตลาด (Promotion strategies) เช่น
ของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใด ทําการส่งเสริ มการ
ของวัน โอกาสพิเศษ หรื อเทศกาล ตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคล้องกับโอกาส
วันสําคัญต่าง ๆ
ในการซื้อ
6. ผูบ้ ริ โภคซื้อที่
ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย
ไหน (Where does ผูบ้ ริ โภคไปทําการซื้อ เช่น
(Distribution channel strategies) บริ ษทั
the consumer buy?) ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต นําผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้ าหมายโดย
ร้านขายของชํา ฯลฯ
พิจารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร
7. ผูบ้ ริ โภคซื้อ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การส่งเสริ ม
อย่างไร (How does (Operation) ประกอบด้วย (1) การ
การตลาด (Promotion strategies)
the consumer buy?) รับรู้ปัญหา (2) การค้นหาข้อมูล(3) ประกอบด้วยการโฆษณา การขายโดยใช้
การประเมินผลทางเลือก
พนักงานขาย การส่งเสริ มการขาย การให้
(4) ตัดสินใจซื้อ (5) ความรู้สึก ข่าว และการประชาสัมพันธ์ การตลาด
ภายหลังการซื้อ
ทางตรง เช่น พนักงานขายจะกําหนด
วัตถุประสงค์ในการขายให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
ตารางที่ 1 คําถาม 7 คําถาม (6 Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (7 Os) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ , 2541 : 128)
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) เป็ นลําดับขั้นตอนในก ารตัดสินใ จซื้อ
ของผูบ้ ริ โภค จากกการสํารวจรายงานของผูบ้ ริ โภคจํานวนมากในกระบวนการซื้อ พบว่าผูบ้ ริ โภคผ่าน
กระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ก ร ะ บ ว น ก า ร ซื้ อเริ่ มต้นก่อนการ
ซื้อจริ งๆ และมีผลกระทบหลังจากการซื้อ ภาพที่ 2 แสดงโมเดล 5 ขั้นตอนของกระบวนการซื้อ โดยมี
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังภาพที่ 2
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การรับรู้ถึง
ความต้องการ
(Need
recognition)
หรื อการรับรู้
ปัญหา
(Problem
recognition)

การค้นหา
ข้อมูล
(Information
search)

การ
ประเมินผล
ทางเลือก
(Evaluation
of
alternatives)

การ
ตัดสินใจ
ซื้อ
(Purchase
decision)

พฤติกรรม
ภายหลังการ
ซื้อ
(Postpurchase
behavior)

ภาพประกอบที่ 3 แสดงโมเดล 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ที่มา: (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 96)
โมเดล 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค (Five – stage model of the
consumer buying process) โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการของตนเอง
ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรื อเกิดจากสิ่งกระตุน้ ความต้องการภายในบุคคลได้แก่ ความหิว ความกระหาย
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอ และ สิ่งที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการอยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดําเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทันที แต่
บางครั้งความต้องการที่เกิดขึ้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทนั ทีความต้องการจะถูกจดจําไว้
เพื่อหาการตอบสนองในตอนหลังเมื่อความต้องการที่ถกู กระตุน้ สะสมไว้มากจะทําให้เกิดการปฏิบตั ิใน
ภาวะอย่างหนึ่ง คือความตั้งใจให้ได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งผูบ้ ริ โภคจะพยายามค้นหาข้อมูล
เพื่อการตอบสนองความต้องการที่ถกู กระตุน้
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้วจากขั้นที่
สองผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ นักการตลาดจําเป็ นจะต้องรู้วิธีการต่างๆ
ที่ผบู้ ริ โภคใช้ประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่าย และไม่ใช่กระบวนการเดียวที่
ใช้กบั ผูบ้ ริ โภคทุกคน และไม่ใช่เป็ นของผูซ้ ้ือคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณ์การซื้อ แนวความคิด
พื้นฐานที่ช่วยเหลือในกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีหลายประการคือ
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3.1 คุณสมบัติผลิตภั ณฑ์ ( Product Attributes ) คุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
นอกจากทําให้เกิดความสนใจ โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีความต้องการแตกต่างกันตามสิ่ง
ที่เขาสนใจ
3.2 ผูบ้ ริ โภคให้น้ าํ หนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
3.3 ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อเกี่ยวกับตรา เนื่อ งจากความเชื่อของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั
ประสบการณ์เฉพาะอย่างของผูบ้ ริ โภคและความเชื่อเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้
เสมอ
3.4 ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลือกตรา โดยผ่านขบวนการประเมินผลเริ่ มต้นด้วยการ
กําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจแล้วเปรี ยบเทียบคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ตราต่างๆ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะช่วยให้
ผูบ้ ริ โภคกําหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นทางเลือก โดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด การประเมินผลการตัดสินใจขึ้นอยูก่ บั ปัจจัย 3 ประการ คือ
4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะมีผลทั้งด้านบวกและด้าน
ลบต่อการตัดสินใจซื้อ
4.2 ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ก่อนการตัดสินใจซื้อ ผูบ้ ริ โภคจะคาดคะเนปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว
4.3 ปัจจัย สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเน ขณะที่ผบู้ ริ โภคกําลังตัดสินใจซื้อนั้น ปัจจัย
สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อ เช่น ผูบ้ ริ โภค
ไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Postpurchase Feeling) หลังจากซื้อและทดลองใช้ผ ลิตภัณฑ์ไป
แล้วผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักการตลาดจะต้อง
พยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบ้ ริ โภคภายหลังการซื้อ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้คือ ความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นฟังก์ชนั่ ความคาดคะเนของเขา (Expectation : E) และปฏิบตั ิงานของผลิตภัณฑ์
(Performance : P) ดังนั้นความพอใจภายหลังการซื้อ (Satisfaction: S) ได้ตามฟังก์ชนั่ ซึ่งหมายความว่า
ถ้าผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองได้เป็ นไปตามที่คาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความพอใจภายหลังการซื้อ
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2.5 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย (Etzel, Michael J, Bruce J. Walker and William J. Stanton.
Marketing. 13th ed. Boston : Mcgraw-Hill,Inc., 2004) เครื่ องมือการต ลาดมี 4 ประการ ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด ซึ่งเรี ยกว่า 4P’s ดังภาพประกอบที่ 4
ส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix)
ผลิตภัณฑ์
(Product)

การจัดจาหน่ าย
(Place)

ราคา
(Price)

การส่ งเสริมการตลาด
(Promotion)

ภาพประกอบที่ 4 แสดงส่วนประสมทางการตลาด
ที่มา : Kotler, Philip. Marketing Management. 11th ed. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 2003
ประกอบด้วยเครื่ องมือต่อไปนี้ (Etzel, Michael J, Bruce J. Walker and William J. Stanton. Marketing.
13th ed. Boston : Mcgraw-Hill,Inc., 2004)
1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเป็ นหรื อความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สมั ผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา
คุณภาพ ตราสินค้า บริ การและชื่อเสียงของผูข้ าย (Etzel, Michael J, Bruce J. Walker and William J.
Stanton. Marketing. 13th ed. Boston : Mcgraw-Hill,Inc., 2004 : G-10) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมี
ตัวตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กรหรื อบุคคล
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์และมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขาย
ได้ การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคํานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
(1) ความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์และหรื อความแตกต่างทางการแข่งขัน (2) องค์ประกอบ (คุณสมบัติ ) ของผลิตภัณฑ์ เช่น
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ประโยชน์พ้นื ฐาน รู ปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ (3) การกําหนดตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพื่อแสดงตําแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของ
ลูกค้าเป้ าหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่และดีข้ ึน ซึ่งจะต้องคํานึงถึง
ความสามารถในการต อบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น (5) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์
2. ราคา หมายถึง จํานวนเงินหรื อสิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ (Etzel,
Michael J, Bruce J. Walker and William J. Stanton. Marketing. 13th ed. Boston : Mcgraw-Hill,Inc.,
2004 : G-10) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ นหนึ่งในส่วนประสมทางการตลาด ราคา
เป็ นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้า
คุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคํานึงถึง (1) คุณค่าที่
รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคา
ผลิตภัณฑ์น้ นั (2) ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การแข่งขัน (4) ปัจจัยอื่นๆ
3. การจัดจําหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นาํ ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้ าหมาย
คือสถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การ
คลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1) ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรื อธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ หรื อเป็ นการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้
ทางธุรกิจ (Etzel, Michael J, Bruce J. Walker and William J. Stanton. Marketing. 13th ed. Boston :
Mcgraw-Hill,Inc., 2004 : G-4) หรื อหมายถึงเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และหรื อกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถกู
เปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจําหน่าย ประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อ
ผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรงจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมและ
ใช้ช่องทางอ้อมจากผูผ้ ลิตผ่านคนกลางไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
2) การกระจายตัวสินค้า หรื อการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด หมายถึงงานที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบตั ิการตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต
และสินค้าสําเร็ จรู ป จากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยมุ่งหวังกําไร (Kotler, Phillip and Gary Armstrong.Principles of Marketing. 10th ed. New Jersey :
Prentice-Hall, Inc., 2004 : G-6) หรื อหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จาก
ผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้าที่สาํ คัญ มีดงั นี้ (1) การขนส่ง (2)
การเก็บรักษาสินค้าและการคลังสินค้า (3) การบริ หารสินค้าคงคลัง
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4. การส่งเสริ มการตลาด เป็ นเครื่ องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้า บริ การ
ความคิดหรื อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ และเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ์ โดยคาด
ว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค ผูข้ าย (Etzel, Michael J,
Bruce J. Walker and William J. Stanton. Marketing. 13th ed. Boston : Mcgraw-Hill,Inc., 2004 : G-10)
หรื อเป็ นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ือ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย และการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน เครื่ องมือในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือ ซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้
เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า
ผลิตภัณฑ์และคู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือการส่งเสริ มการตลาดที่สาํ คัญ มีดงั นี้
1) การโฆษณา เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและหรื อผลิตภัณฑ์ บริ การ
หรื อความคิด ที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ
(1)
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาและยุทธวิธีการโฆษณา (2) กลยุทธ์สื่อ
2) การส่งเสริ มการขาย เป็ นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุน้ หน่วยงานขาย ผูจ้ ดั จําหน่าย
หรื อผูบ้ ริ โภคคนสุดท้าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทันทีทนั ใด เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ความ
ต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใช้พนั กงานขาย ซึ่งสามารถกระตุน้ ความสนใจ
การทดลองใช้ หรื อการซื้อ โดยลูกค้าคนสุดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ ม
การขายมี 3 รู ปแบบคือ (1) การกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ผบู้ ริ โภค (2) การ
กระตุน้ คนกลาง เรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (3) การกระตุน้ พนักงานขาย เรี ยกว่า การ
ส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย
3) การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การประชาสัมพันธ์ เป็ นความพยายามในการสื่อสารที่มีการ
วางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรื อต่อนโยบายให้เกิ ดกับกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริ มหรื อป้ องกันภาพพจน์หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
4) การตลาดทางตรง การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรงและการตลาดเชื่อมตรง
หรื อการโฆษณาเชื่อมตรง มีความหมายดังนี้
(1) การตลาดทางตรง เป็ นการติดต่อสื่อสารกับ
กลุ่มเป้ าหมายเพื่ อให้เกิดการตอบสนองโดยตรงหรื อหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ ม
ผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ ้ือและทําให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ตอ้ งอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและการ
ใช้สื่อต่างๆเพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อก (2) การโฆษณาเพื่อให้เ กิด
การตอบสนองโดยตรง เป็ นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถามผูอ้ ่าน ผูร้ ับฟัง หรื อผูช้ ม ให้เกิดการตอบสนอง
กลับโดยตรงไปยังผูส้ ่งข่าวสาร ซึ่งอาจจะใช้จดหมายตรงหรื อสื่ออื่น เช่น นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรื อ
ป้ ายโฆษณา (3) การตลาดเชื่อมตรงหรื อการโฆษณาเชื่อมตรง หรื อการตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ น
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การโฆษณาผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์หรื ออินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสาร ส่งเสริ ม และขายผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การโดยมุ่งหวังผลกําไรและการค้า เครื่ องมือที่สาํ คัญในข้อนี้ประกอบด้วย (1) การขายทาง
โทรศัพท์ (2) การขายโดยใช้จดหมายตรง (3) การขายโดยใช้แคตตาล็อก (4) การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ
หรื อหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลกู ค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง
การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ ้ือที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ือผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อมีปฏิกิริยาต่อความคิด หรื อเป็ นการเสนอขายโ
ดย
หน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า งานในด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับ (1)
กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (2) การบริ หารหน่วยงานขาย
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรื อ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม
ได้ ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ ,
2541 : 33)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้
พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริ การ
ความคิดสถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่า ในสายตาของลูกค้า จึงจะ
มีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ นต้นทุนของลูกค้าผูบ้ ริ โภคจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาก็
จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคํานึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived value) ในสายตา
ของลูกค้าซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั
3. การจัด จําหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นาํ ผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดเป้ าหมาย คือสถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้า ประกอบด้วยการขนส่ง
การคลังสินค้า และการเก็บสินค้าคงคลัง การจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
3.1 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of distribution) หมายถึงเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์
และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถกู เปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย
ผูผ้ ลิต คนกลาง และผูบ้ ริ โภคหรื อใช้ในทางอุตสาหกรรม
3.2 การสนันสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Market logistics) หมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อใช้ในทางอุตสาหกรรม
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4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลร ะหว่างผูข้ ายกับผู้
ซื้อ เพื่อสร้างทัศนะคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย (Personal
selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal selling) เครื่ องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลาย
ประการ อาจเลือกใช้หนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือหลายเครื่ องมือต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่ องมือสื่อสาร
แบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC)โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันเครื่ องมือที่สาํ คัญมีดงั นี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและ
ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิดที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินโดยอุปถัมภ์รายการ
4.2 การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) เป็ นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและการ
จูงใจตลาดโดยใช้บุคคล
4.3 การส่งเสริ มการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริ มที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถ
กระตุน้ ความสนใจ ทดลองใช้หรื อการซื้อ โดยลูกค้าขั้นสุดท้าย การส่งเสริ มการขายแบ่งออกเป็ นการ
กระตุน้ ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ผบู้ ริ โภค (Consumer promotion) การกระตุน้ คน
กลาง เรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) การกระตุน้ พนักงานขาย เรี ยกว่า
การส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force promotion)
4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relations) การให้ข่าว
เป็ นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การที่ไม่ตอ้ งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์หมายถึง
ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่ง เพื่อสร้างทัศนะคติที่ดีต่อองค์การให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง การให้ข่าวเป็ นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) เป็ นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อให้เกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรื อหมายถึง วิธีการต่างๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ ม
ผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ ้ือและทําการตอบสนองในทันที ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขาย
โดยใช้ซองจดหมาย การขายโดยใช้แคตตาล็อ ค การขายทางโทรทัศน์ วิทยุหรื อสิ่งพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้
ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้คูปองแลกซื้อ
2.6 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
โขมพัฒน์ สงเกื้อ (2545) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนํ้ามันปาล์มบรรจุ
ขวดในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ ที่มาใช้บริ การในห้างสรรพสินค้าแผนกซุปเปอร์
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มาร์เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 405 คน ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์
กับจํานวนซื้อต่อครั้ง ความถี่ในการซื้อ ขนาดของการบรรจุขวด สถานที่ที่สะดวกในการซื้อ ส่วนด้าน
ราคามีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ด้านช่องการจัดจําหน่ายมี
ความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการซื้อ ประเภทของสื่อที่ได้รับการส่งเสริ มการตลาด และด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการซื้อ จํานวนซื้อต่อครั้ง เวลาที่สะดวกในการซื้อ
ประเภทของสื่อที่ได้รับการส่งเสริ มการตลาด บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื้อ
วรนุช อภิรักษ์เดชาชัย (2548 ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มี ผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องสําอาง
สมุนไพรประเภททําความสะอาด ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางทําความสะอาดร่ างกายจาก
สมุนไพรมีแนวโน้มที่ดีมาก เนื่องจากผูบ้ ริ โภคยังมีความนิยมและมีทศั นคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวอยู่
มาก ส่งผลให้ตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางทําความสะอาดร่ างกายจากสมุนไพรมีมลู ค่าสูง และมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่กาํ หนดอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางทําความสะอาดร่ างกายจาก
สมุนไพร ที่ศึกษาครั้งนี้พบว่า ราคาของผลิตภัณฑ์ รายได้ของผูบ้ ริ โภค และรสนิยมของผูบ้ ริ โภค มีผล
ต่อปริ มาณความต้องการซื้อสินค้า ในเรื่ องของการให้ความสําคัญทางปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางทําความสะอาดร่ างกายจากสมุนไพร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้
ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ในเรื่ องของคุณภาพและการที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ /
ระคายเคืองต่อผิว การมีส่วนผสม /วัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐานแล้ว และมีสรรพคุณตามที่ระ บุไว้ใน
ฉลาก ปัจจัยรองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา ในเรื่ องระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
พิษณุ แก้วนัยจิตร (2548) ไดทํา การศึกษาเรื่ อง การพัฒนายุทธศาสตร์ดา้ นการตลาดของกลุ่ม
ผูผ้ ลิตสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณี ศึกษากลุ่มแม่บา้ นขวัญใจพัฒนา
อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการดํา เนิน และ สภาพ
ปัญหาทางการตลาด และเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ดา้ นการตลาดของกลุ่มแม่บา้ นขวัญใจพัฒนา อําเภอวัด
โบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจยั พบว่า การดําเนินงานของกลุ่มฯมีกา รพัฒนามาเป็ นลํา ดับ โดยเกิด
จากบรรพบุรุษถ่ายทอดความรู้ให้และเรี ยนรู้จากประสบการณ์ แต่ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุน จาก
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน สภาพปัญหาทางด้านการตลาดที่สาคัญ คือ ปัญหาการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยงั ไม่
มีความหลากหลาย ปัญหาผลกํา ไรจากการจํา หน่ายมีมลู ค่าค่อนข้างน้อย ปัญหาการตลาดที่ ผูซ้ ้ือไม่
แน่นอน ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง กําหนดยุทธศาสตร์ดา้ นการตลาด 1)
กําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีรูปแบบที่สวยงาม ดึงดูดใจ มีขนาดต่างกัน
และสามารถป้ องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ถ้วยพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ขวด
พลาสติก ขนาดบรรจุ 250 ซี.ซี. แกลลอน ขนาดบรรจุ 308 ลิตร และกล่องกระดาษบุดว้ ยโฟมและขยาย
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สายผลิตภัณฑ์ออกไปในรู ปแบบอื่น ได้แก่ นํ้าตาลผง นํ้าตาลปึ ก 2) กาหนดกลยุทธ์ราคา โดยกํา หนด
ราคาส่ง ณ ศูนย์ผลิตนํ้าตาลสดจากการคํานวณราคาต้นทุนบวกการผลิต บวกกํา ไรอย่างน้อ ยร้อยละ 10
มีราคาปลีกที่พิมพ์ลงบนฉลากเป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกท้องที่ และมีการกําหนดส่วนลดได้อย่างชัดเจน
โดยเมื่อซื้อนํ้า ตาลสดพร้อมดื่มจานวน 100 ขวดขึ้นไปมีส่วนลดร้อยละ 5 3) กําหนดกลยุทธ์การจัด
จําหน่าย โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจัดให้มีผแู้ ทนจําหน่ายอิสระในลักษณะผูค้ า้
ส่งแบบเลือกสรรเพียง 1 ราย ให้เป็ นผูก้ ระจายสินค้าในแต่ละจังหวัด ฝากจํา หน่ายร้านค้าจํา หน่ายของ
ฝาก/ ของที่ระลึก จัดตั้งร้านค้ากลุ่มแม่บา้ นขวัญใจพัฒนา บริ เวณถนนสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ และอาศัย
ตลาด จากส่วนราชการ ตลอดจนการเ ข้าร่ วมงานแสดงสินค้ าและจํา หน่ายสินค้าที่หน่วยงานราชการ
หรื อภาคเอกชนจัดขึ้นในสถานที่ต่างๆ และจัดการนํ้าตาลสดพร้อมดื่มที่จาํ หน่ายไม่หมด (สินค้าคงคลัง )
ด้วย การจัดเก็บผลิตภัณฑ์บนชั้นวาง ที่อยูใ่ นห้องมิดชิดสามารถป้ องกันความร้อนจากแสงแดดได้ 4)
กําหนดกลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาด โดยการโฆษณ า การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ แผ่นป้ ายขนาดใหญ่ และจัดสมนาคุณผูค้ า้ ปลีก /ผูค้ า้ ส่งที่มียอดจาหน่ายนํ้า ตาลสด
พร้อมดื่มใน รอบปี สูงสุด โดยให้โบนัสร้อยละ 1 ของปริ มาณการสัง่ ซื้อ
อารี ย ์ เดวี (2548) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์ดา้ นการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดตาก การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการตลาดของ
กลุ่มผูผ้ ลิตสินค้าหนึ่งตํา บล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาปัญหาด้านการตลาดของกลุ่ม
ผูผ้ ลิต 3) เพื่อศึกษาความต้องการด้านการตลาดของกลุ่มผูผ้ ลิต 4) เพื่อศึกษากลยุทธ์ดา้ นการตลาดของ
กลุ่มผูผ้ ลิต เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ กลุ่มผูผ้ ลิตสินค้าหนึ่งตํา บล หนึ่งผลิตภัณ ฑ์ใน
จังหวัดตาก จานวน 86 กลุ่ม ผูบ้ ริ หาร จานวน 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการตลาด จานวน 2 คน และ
ประธานกลุ่มสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จานวน 6 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า สภาพด้าน การตลาด ปัญหาทาง
การตลาด อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่พบว่ากลุ่มผูผ้ ลิตมีความต้องการด้านการตลาดอยูใ่ นระดับมาก สา
หรับการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มผูผ้ ลิตสินค้าหนึ่งตํา บล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดตาก ได้
จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ พบว่า มีกลยุทธ์ที่สาคัญ 4 กลยุ ทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตั้งราคาให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต 2) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดและเป็ นการเพิ่มรายได้ให้ผปู้ ระกอบการ 3) กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางการจัด
จาหน่าย เพื่อกระจายสินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่กลุ่ มเป้ าหมาย 4) กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาด เพื่อ
ต้องการให้ลกู ค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
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อรพรรณ บุลสถาพร (2549) ทําการศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การตลาดส้มโอขาวแตงกวา ภายใต้
โครงการสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดชัยนาท ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพร
วมปัญหา
การตลาดส้มโอขาวแตงกวาภายใต้โครงการสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดชัยนาท มีปัญหาใน
ระดับน้อย เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบพบว่า มีปัญหาระดับมากในด้านผลิตภัณฑ์ และมีปัญหาระดับ
น้อยในด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริ มตลาด การพัฒนากลยุทธ์การตลาดส้มโอขาว
แตงกวาภายใต้โครงการสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดชัยนาท ได้แก่ การใช้กลยุทธ์ตลาดเชิง
รุ กด้วยการวางตําแหน่งส้มโอขาวแตงกวาให้เป็ นผลิตภัณฑ์ระดับสูง
(Premium Product) สร้าง
เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้เด่นชัด วางกลยุทธ์ดา้ นราคาให้มีความเหมาะสมต่ออํานา
จซื้อในตลาด
ภายในประเทศ การจัดจําหน่ายโดยใช้ช้นั วางจัดมุมขายที่เป็ นเอกลักษณ์ และการส่งเสริ มตลาดใช้
เครื่ องมือด้านการสื่อสารการตลาด
มาลิณี ฤาชุตกุล (2550) ทําการวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้
ไหมของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ/เคยซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดนครราชสีมา ณ ร้านจําหน่ายสินค้าของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จํานวน 384 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของโครงการฯจากร้านจําหน่ายสินค้าเพราะ
คุณภาพน่าเชื่อถือ เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื้อจะพิจารณาจากคุณภาพ โอกาสที่ผบู้ ริ โภคเลือกซื้อ
เนื่องจากตามความต้องการ และบุคคลที่มีอิทธิพลคือ ตัวเองเป็ นคนตัดสินใจ ความถี่ในการซื้อเฉลี่ย 3
ครั้งในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา ปริ มาณการซื้อเฉลี่ย 2 ชิ้นต่อครั้ง และจํานวนเงินที่จ่ายไปในการซื้อ
แต่ละครั้งเฉลี่ย 1,850 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน อายุที่
แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
กิตตินาท นิธิธรรมกร และคณะ (2550 ) ได้ทาํ การศึกษาแนวโน้มกลยุทธ์การตลาดของ
ผูป้ ระกอบการเครื่ องปั้นดินเผา ตําบลเกาะเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั ครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ โดยทําการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการเครื่ องปั้นดินเผา ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า ผูป้ ระกอบการใช้ดินจากจังหวัดปทุมธานีเพราะเป็ นดินที่มีลกั ษณะเหมือนดินที่เกาะเกร็ ด
และมีตน้ ทุนการผลิตต่อเดือนประมาณ 50,000 – 100,000 บาท สําหรับการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาด
ผูว้ ิจยั เสนอกลยุทธ์ 4 Cs ซึ่งประกอบด้วย 1. ลูกค้า คือ การเน้นความต้องการของผูบ้ ริ โภค สินค้าที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการมากที่สุดคือ หม้อนํ้าลายวิจิตร เตานํ้ามันหอมระเหย ของตกแต่งบ้าน และของใช้ต่างๆ
ของตกแต่งสวน โมบายและตุ๊กตา 2. ต้นทุน คือ การลดต้นทุนและกําหนดราคาในระดับสูง เพราะเป็ น
สินค้าที่ผลิตด้วยมือทุกขั้นตอน 3. ช่องทางการจัดจําหน่าย คือ ให้ผบู้ ริ โภคสะดวกซื้อมากที่สุด โดยมีวิธี
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ที่แตกต่างกัน ผูป้ ระกอบการ จํานวน 8 ราย ใช้พนักงานแนะนําสินค้า มีผปู้ ระกอบการ 2 ราย ใช้การแจก
นามบัตร และมี 3 รายที่ใช้วิธีการ จัดสาธิตวิธีการทํา 4. การติดต่อสื่อสาร ใช้การสื่อสารแบบบอกต่อ
เพราะเป็ นสินค้าที่มีคุณภาพทําให้ผบู้ ริ โภคประทับใจในสินค้า และผูว้ ิจยั เสนอกลยุทธ์ลกู ค้าสัมพันธ์ คือ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าโดยการแจกนามบัตรหรื อเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ลกู ค้าโทรมา
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องปั้นดินเผา
ปิ ยะวรรณ แสงทอง (2550) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ โภคเฉพาะ
ชาวไทยที่เคยซื้อสินค้าในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผ ลิตภัณฑ์ที่พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล จํานวน 500 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั มีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์จาก
ผัก ผลไม้ มีวตั ถุประสงค์ในการซื้อเพื่อบริ โภคเอง โดยซื้อจากห้างสรรพสินค้า แรงกระตุน้ หรื อเหตุจูง
ใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อคือ สัญลักษณ์ประกันคุณภาพจากหน่วยงานรัฐบาล สื่อที่เป็ นแรงจูงใจในการ
ซื้อคือ สื่อโทรทัศน์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คมสัน รัชตพันธ์ (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพื่อตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จํานวน 400 คน ในอัตราส่ วน 50:50 ผลการศึกษาวิจยั พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้จกั ผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมากกว่า 3 ครั้ง ซึ่งเดินทางมาเพื่อ
การท่องเที่ยวและเข้าพักในโรงแรม อยูใ่ น ช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปี มีอาชีพเป็ นลูกจ้าง /พนักงานจาก
หน่วยงานต่างๆ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีรายได้นอ้ ยกว่า 100,000 บาท นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีรายได้
ระหว่าง 200,001-500,000 บาท สําหรับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการ
จัดจําหน่ายและส่งเสริ มการตลาดของนักท่องเที่ยวที่ซ้ือผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
ภูเก็ตโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย
ลักษมี งามศรี และคณะ (2552) ทําการศึกษาเรื่ อง การศึกษาตลาดสินค้า OTOP สู่แนวทางการ
พัฒนากลยุทธ์สินค้า OTOP ใน เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จากการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสินค้า OTOP ในเขตอํา เภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
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อายุ อยูร่ ะหว่าง 25 – 30 ปี อาชีพพนักงาน รัฐวิสาหกิจ /ราชการ มีรายได้ในช่วง 10,001 – 15,000 บาท
ขนาดครอบครัว มีประมาณ 2 – 3 คน มีสถานภาพโสด จบการศึกษาสูง สุดอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
ผูบ้ ริ โภคมีความถี่ในการซื้อสินค้า OTOP 1-2 ครั้ง /เดือน สินค้าที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ สินค้าประเภท
อาหาร/เครื่ องดื่ม สินค้าประเภทที่ชอบมากเป็ นอันดับแรก คือ อาหาร/เครื่ องดื่ม เหตุผลที่ตดั สินใจซื้อ
สินค้า OTOP เป็ นอันดับแรก คือ คุณภาพดี เป็ นที่ ยอมรับ และ ราคาไม่แพง มีตน้ ทุนต่า ส่วนใหญ่ ซื้อ
สินค้า OTOP ที่บูธสินค้าตามงานนิทรรศการ ผูท้ ี่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP มากที่สุด
คือ บุคคลในครอบครัว ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้พิจารณาประกอบกับส่วนประสมการตลาด 7P’s
สามารถสรุ ปในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคโดยส่วนใหญ่ให้ความสํา คัญกับ ปัจจัย
ด้านความปลอดภัย ไม่ปรุ งแต่งสารเคมี ใช้วสั ดุธรรมชาติในการผลิต มีระดับความสาคัญมากที่สุด
สําหรับด้านราคา ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับปัจจัยราคา ที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีระดับความสําคัญมาก
ด้านช่องทาง การจัดจําหน่าย พบว่า ผูบ้ ริ โภคโดยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการหาซื้อง่ายตามร้านขาย
สินค้าโอ ทอปทัว่ ไป มีความสํา คัญในระดับมาก ด้านการส่งเสริ ม การตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคโดยส่วน
ใหญ่ให้ความสําคัญกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าอย่าง ต่อเนื่อง ทําให้สินค้ามีชื่อเสียงเป็ นที่รู้จกั
ให้ความสํา คัญอยูใ่ นระดับมาก ด้านบุคลากร พบว่า ผูบ้ ริ โภค โดยส่วนใหญ่ให้ความสํา คัญในด้าน
บุคลากรที่มีการให้ ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริ การ ให้ความสํา คัญอยูใ่ นระดับมาก ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ พบว่า ผูบ้ ริ โภคโดยส่วนใหญ่จะพิจารณาการจัดเรี ยงสินค้าไว้ อย่างเป็ นระเบียบ เลือกซื้อ
ง่าย โดยให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ด้านกระบวนการผลิต/การให้บริ การ พบว่า ผูบ้ ริ โภคโดยส่วน
ใหญ่ให้ความสําคัญกับการมีวิธีการผลิตสินค้าที่ถกู ต้องตามมาตรฐานการผลิต GMP ให้ความสํา คัญอยู่
ในระดับมาก แนวโน้มในการพัฒนาสินค้า OTOP พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นควร พัฒนาคุณภาพของ
สินค้าให้ได้มาตรฐาน อย. มผช. และ ฉผช. มากที่สุด และเมื่อพิจารณาโดยรวม ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นให้
พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษา พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูบ้ ริ โภค และปัจจั ย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 ประชากรการวิจยั และกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือในการวิจยั
3.3 ประเภทและแหล่งที่มาของข้อมูล
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรการวิจยั และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ โภคที่ ซื้อ /เคยซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ณ ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคที่ ซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอนจึงได้กาหนดขนาดกลุ่มตัว อย่างในระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยการหาขนาดตัวอย่างด้วยสูตร Yamane เพื่อเป็ นตัวแทนจาก
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
จากสูตร

n

=

โดย

P
q
N

=
=
=

Z2Pq
E2
ความน่าจะเป็ นของประชากร
1-p
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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Z
E

=
=

ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งมีค่า = 1.96
ระดับความคลาดเคลื่อน

N

=

(1.96)2 (0.5)(0.5)
(0.5)2
385

แทนค่าในสูตรได้ดงั นี้

=

จากการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 385 คน โดยสารอง 4% เท่ากับ 15 ตัวอย่าง เพื่อป้ องกัน
แบบสอบถามที่เกิดผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ของงานวิจยั ดังนั้นจึงรวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้
ศึกษาได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะ
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือ
1. ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ เอกสารวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อรวมถึ
ง งการใช้
ประสบการณ์ของผูว้ ิจยั เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆและนามาสร้าง แบบสอบถามเป็ นรายข้อ
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจยั ครั้งนี้
2. นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) ของคาถามในแต่ละหัวข้อว่าตรงวัตถุประสงค์ของการครั้งนี้หรื อไม่
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากอาจารย์ที่ปรึ กษามาแก้ไขปรับปรุ ง และ ดาเนินการจัดทา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ เก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ซึ่งรายละเอียดของ
แบบสอบถาม มี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
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ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็ นคาถามปลายเปิ ด
3.3 ประเภทและแหล่งที่มาของข้ อมูล
ข้อมูลที่ทาการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งผูว้ ิจยั ดาเนินการรวบรวม
โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามจานวน 400 ชุด ให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ สินค้า OTOP ที่ผลิต
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล เอกสาร บทความ ทาง
วิชาการ ตาราวิชาการ วิทยานิพนธ์ ผลการวิจยั ข้อมูลทางสถิติจากหน่วยงานของรัฐบาล เอกชนและ
อื่นๆ รวมทั้งค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามจากการศึกษาข้อมูลจากตารา และเอกสาร เพื่อเป็ นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามแล้วแจกให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะ
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จานวน 40 ชุด และรอรับกลับทันที
2. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา 40 ชุด มาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดย
ใช้สมั ประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ซึ่งวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ค่าความเชื่อมัน่
ด้านผลิตภัณฑ์
0.783
ด้านราคา
0.810
ด้านการจัดจาหน่าย
0.852
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
0.858
ค่าความเชื่อมัน่ รวม
0.941
3. ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ใช้วิจารณญาณ (Judgment Sampling) ผูว้ ิจยั จะสอบถามเฉพาะผู้ บริ โภคที่ซ้ือ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ณ ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ถ้าพบกลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าวจึงทาการแจกแบบสอบถาม การปฏิบตั ิการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเริ่ มดาเนินการในช่วงระยะเวลา
เดือนตุลา คม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 โดยเก็บข้อมูลเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
รวม

ต.ค. 54
28
20
25
27
100

พ.ย. 54
26
23
23
28
100

จานวน (คน)
ธ.ค. 54
23
18
20
19
80

ม.ค.55
30
25
20
25
100

ก.พ.55
10
10
20

4. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของ
แบบสอบถามหลังจากดาเนินการเก็บรวบรวม
5. การลงรหัสแบบสอบถาม (coding) โดยนาแบบสอบถามที่ถกู ต้องสมบูรณ์แล้วมาลงรหัส
ตามที่กาหนดไว้
6. ทาการประมวลผลข้อมูลที่ได้ลงรหัสแล้วโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั
และแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปร แล้วนามาคานวณหาค่าร้อยละ
3.5 สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
- ค่าความถี่ ค่า ร้อยละ ใช้อธิบายตัวแปรทางด้าน ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ส่วนบุคคล เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้อธิบายตัวแปรเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ที่ มีต่อ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
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การกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นโดยใช้หลักของลิเคิร์ท (Likert’s Scales) ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ยที่ได้นามาแปลความหมายตาม
เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
คะแนน 5
หมายถึง
มีผลต่อการเลือกซื้อมากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง
มีผลต่อการเลือกซื้อมาก
คะแนน 3
หมายถึง
มีผลต่อการเลือกซื้อปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง
มีผลต่อการเลือกซื้อน้อย
คะแนน 1
หมายถึง
มีผลต่อการเลือกซื้อน้อยที่สุด
โดยการใช้หลักการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class Interval) เป็ น
การแบ่งหลักช่วงคะแนนแต่ละช่วงเท่า ๆ กัน จากสูตรดังนี้
อันตรภาคชั้น

=

ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
อันตรภาคชั้น
=
5-1 =
0.80
5
และกาหนดช่วงของระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ มีต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อ
วิเคราะห์ในรู ปของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ออยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ออยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ออยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ออยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ออยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่าง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าOTOP ที่ผลิต
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ตลอดจนการใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ
- ค่าสถิติ Chi-Square ซึ่งเป็ นค่าสถิติที่ใช้กบั ข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นนามบัญญัติ ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
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และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สถิติที่ใช้ในการห า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตลอดจนการใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ
- ค่าสถิติ Chi-Square ซึ่งเป็ นค่าสถิติที่ใช้กบั ข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นนามบัญญัติ ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
การเสนอผลการวิจยั ในส่วนนี้ เป็ นการนาเสนอข้อมูลในรู ปของการพรรณนาความ และ
นาเสนอในรู ปตาราง ซึ่งผูว้ ิจยั เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่
ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ในที่น้ ีจะ
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน

ร้ อยละ

178
222
400

44.50
55.50
100.00
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ
20 ปี หรื อต่ากว่า
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
สูงกว่าปริ ญญาโท
รวม
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้างทัว่ ไป
ธุรกิจส่วนตัว
แม่บา้ น
นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

117
143
69
58
8
5
400

29.30
35.80
17.30
14.50
2.00
1.30
100.00

159
214
25
2
400

39.80
53.50
6.30
0.50
100.00

35
90
46
53
12
157
7
400

8.80
22.50
11.50
13.30
3.00
39.30
1.80
100.00
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000 บาท หรื อต่ากว่า
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้ อยละ

166
129
47
43
15
400

41.50
32.30
11.80
10.80
3.80
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.50
จาแนกตามอายุ ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.80 รองลงมาอายุ 20
ปี หรื อต่ากว่า จานวน 117 คน ต่อมามีอายุ 31 - 40 ปี จานวน 69 จาแนกตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่
มากกว่าครึ่ งหนึ่ง มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.50 รองลงมามีระดับ
การศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 159 คน ต่อมาเป็ น ปริ ญญาโท จานวน 25 คน จาแนกตามอาชีพ
ส่วนใหญ่เป็ น นักเรี ยน /นักศึกษา จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.30 รองลงมามีอาชีพ พนักงาน
บริ ษทั เอกชน จานวน 90 คน ต่อมาเป็ น ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 35 คน จาแนกตา ม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ มีรายได้ 10,000 บาท หรื อต่ากว่า จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.50
รองลงมา มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท จานวน 129 คน ต่อมามีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท จานวน
47 คน
4.2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม ในที่น้ ี ได้แก่ ประเภทของ
สินค้า OTOP ที่เลือกซื้อ วัตถุประสงค์สาคัญที่สุดในการซื้อสินค้า OTOP บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดใน
การเลือกซื้อสินค้า OTOP ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า OTOP และลักษณะการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP โดยจะ
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
เพศ
จานวน
ชาย
หญิง
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP
รวม จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
ประเภทของสินค้า OTOP ที่เลือกซื้อ
- อาหาร
173
74
41.57
99
44.59
- เครื่ องดื่ม
34
13
7.31
21
9.46
- เสื้อ ผ้าเครื่ องแต่งกาย
49
13
7.31
36
16.22
- ของใช้และของประดับตกแต่ง
64
41
23.03
23
10.36
- ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
77
36
20.22
41
18.47
- อื่นๆ
3
1
0.56
2
0.90
รวม
400
178
100
222
100
วัตถุประสงค์สาคัญที่สุดในการซื้อสินค้า OTOP
- ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP
102
54
30.34
48
21.62
- เพื่อใช้เองส่วนตัว
79
39
21.91
40
18.02
- เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
158
64
35.96
94
42.34
- เพื่อใช้ในครอบครัว
30
13
7.31
17
7.66
- เพื่อไปขายต่อ
24
6
3.37
18
8.12
- อื่นๆ
7
2
1.12
5
2.25
รวม
400
178
100
222
100.00
บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP
- เพื่อน
59
27
15.17
32
14.41
- ครอบครัว
128
60
33.71
68
30.63
- หัวหน้างาน
22
15
8.43
7
3.15
- ตนเอง
174
69
38.76 105
47.30
- อื่นๆ
17
7
3.93
10
4.50
รวม
400
178
100
222
100
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
เพศ (ต่อ)
จานวน
ชาย
หญิง
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP
รวม จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า OTOP
- วันจันทร์ – วันศุกร์
20
7
3.93
13
6.31
- วันเสาร์ – วันอาทิตย์
277
128 71.91 149
67.12
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
103
43
24.16
60
27.03
รวม
400
178
100
222
100
ลักษณะการเลือกซื้อสินค้า OTOP
- ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า
261
114 64.05 147
66.22
- ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน
92
46
25.84
46
20.72
- ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1 วัน แต่ไม่
เกิน 2 วัน
32
13
7.30
19
8.56
- ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 3 วัน
15
5
2.81
10
4.50
รวม
400
178
100
222
100
จากตาราง ที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ดังนี้
ประเภทของสินค้า OTOP ที่เลือกซื้อ ส่วนใหญ่เป็ น อาหาร จานวน 173 คน เป็ นเพศชาย
จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.57 เป็ นเพศหญิง จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.59 รองลงมา เป็ น
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก จานวน 77 คน ต่อมาเป็ นของใช้และของประดับตกแต่ง จานวน 64 คน
วัตถุประสงค์สาคัญที่สุดในการซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ เพื่อ เป็ นของฝาก /ของที่ระลึก
จานวน 158 คน เป็ นเพศชาย จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.96 เป็ นเพศหญิง จานวน 94 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.34 รองลงมาเพื่อต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP จานวน 102 คน ต่อมาเป็ น เพื่อใช้เองส่วนตัว
จานวน 79 คน
บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็ น ตนเอง จานวน 174 คน
เป็ นเพศชาย จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.76 เป็ นเพศหญิง จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.30
รองลงมาเป็ นครอบครัว จานวน 128 คน ต่อมาเป็ นเพื่อน จานวน 59 คน
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ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็ นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ จานวน 277 คน เป็ นเพศชาย
จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.91 เป็ นเพศหญิง จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.12 รองลงมา เป็ น
วันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 103 คน และเป็ นวันจันทร์ – วันศุกร์ จานวน 20 คน
ลักษณะการเลือก ซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า จานวน 261 คน เป็ นเพศ
ชาย จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.05 เป็ นเพศหญิง จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.22 รองลงมา
ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน จานวน 92 คน ต่อมาใช้เวลาตัดสิน ใจ มากกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน
จานวน 32 คน
ตารางที่ 4 แสดงจานวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP
ประเภทของสิ นค้า OTOP ที่เลือกซื้ อ
- อาหาร
- ครื่ องดื่ม
- เสื้ อ ผ้าเครื่ องแต่งกาย
- ของใช้และของประดับตกแต่ง
- ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
- อื่นๆ
รวม
วัตถุประสงค์สาคัญที่สุดในการซื้ อ
สิ นค้า OTOP
- ต้องการอุดหนุนสิ นค้า OTOP
- เพื่อใช้เองส่ วนตัว
- เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
- เพื่อใช้ในครอบครัว
- เพื่อไปขายต่อ
- อื่นๆ
รวม
บุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการ
เลือกซื้ อสิ นค้า OTOP
- เพื่อน
- ครอบครัว
- หัวหน้างาน
- ตนเอง
- อื่นๆ
รวม

จานวน
<20 ปี
รวม จานวน ร้ อย
ละ

21-30 ปี
จานวน ร้ อยละ

31-40 ปี
จานวน ร้ อย
ละ

41-50 ปี
จานวน ร้ อย
ละ

>51 ปี
จานวน ร้ อย
ละ

173
34
49
64
77
3
400

57
17
7
8
27
1
117

48.72
14.53
5.98
6.84
23.08
0.85
100

72
10
15
18
27
1
143

50.35
6.99
10.49
12.59
18.88
0.70
100

24
3
18
9
14
1
69

34.78
4.35
26.09
13.04
20.30
1.45
100

14
4
8
24
8
58

24.14
6.90
13.79
41.40
13.79
100

6
1
5
1
13

46.15
7.69
38.46
7.69
100

102
79
158
30
24
7
400

16
27
58
12
2
2
117

13.68
23.08
49.57
10.26
1.71
1.71
100

35
34
60
7
4
3
143

24.48
23.78
41.96
4.90
2.80
2.10
100

27
13
19
1
8
1
69

39.13
18.84
27.54
1.45
11.59
1.45
100

20
4
19
9
5
1
58

34.48
6.90
32.76
15.52
8.62
1.72
100

4
1
2
1
5
13

30.77
7.69
15.38
7.69
38.46
100

59
128
22
174
17
400

14
47
56
117

11.97
40.17
47.86
100

16
43
7
72
5
143

11.19
30.07
4.90
50.35
3.50
100

16
17
5
25
6
69

23.19
24.64
7.25
36.23
8.70
100

11
19
9
14
5
58

18.97
32.76
15.52
24.14
8.62
100

2
2
1
7
1
13

15.38
15.38
7.69
53.85
7.69
100
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
อายุ (ต่อ)
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP
ช่วงเวลาเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP
- วันจันทร์ – วันศุกร์
- วันเสาร์ – วันอาทิตย์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
รวม
ลักษณะการเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP
- ซื้ อทันทีเมื่อเห็นสิ นค้า
- ใช้เวลาตัดสิ นใจ ภายใน 1 วัน
- ใช้เวลาตัดสิ นใจ มากกว่า 1 วัน แต่
ไม่เกิน 2 วัน
- ใช้เวลาตัดสิ นใจ มากกว่า 3 วัน
รวม

จานวน
<20 ปี
รวม จานวน ร้ อย
ละ

21-30 ปี
จานวน ร้ อย
ละ

31-40 ปี
จานวน ร้ อย
ละ

41-50 ปี
จานวน ร้ อย
ละ

>51 ปี
จานวน ร้ อย
ละ

20
277
103
400

7
76
34
117

5.98
64.96
29.06
100

4
98
41
143

2.80
68.53
28.67
100

6
48
15
69

8.70
69.57
21.74
100

2
46
10
58

3.45
79.31
17.24
100

1
9
3
13

7.69
69.23
23.08
100

261
92

86
24

73.50
20.51

110
22

76.92
15.38

31
27

44.93
39.13

29
16

50.00
27.59

5
3

38.46
23.08

32
15
400

4
3
117

3.42
2.56
100

7
4
143

4.90
2.80
100

9
2
69

13.04
2.90
100

10
3
58

17.24
5.17
100

2
3
13

15.38
23.08
100

จากตาราง ที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการเลือ กซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ ดังนี้
ประเภทของสินค้า OTOP ที่เลือกซื้อ ส่วนใหญ่เป็ นอาหาร จานวน 173 คน มีอายุ 20 ปี หรื อต่า
กว่า จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.72 มีอายุ 21-30 ปี จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.35 มีอายุ 3140 ปี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.78 มีอายุ 41-50 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.14 และมีอายุ
51 ปี ขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.15 รองลงมาเป็ น ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก จานวน 77
คน ต่อมาเป็ นของใช้และของประดับตกแต่ง จานวน 64 คน
วัตถุประสงค์สาคัญที่สุดในการซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ เพื่อ เป็ นของฝาก /ของที่ระลึก
จานวน 158 คน มีอายุ 20 ปี หรื อต่ากว่า จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.57 มีอายุ 21-30 ปี จานวน 60
คน คิดเป็ นร้อยละ 41.96 มีอายุ 31-40 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.54 มีอายุ 41-50 ปี จานวน 19
คน คิดเป็ นร้อยละ 32.76 และมี อายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.38 รองลงมาเพื่อ
ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP จานวน 102 คน ต่อมาเป็ นเพื่อใช้เองส่วนตัว จานวน 79 คน
บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็ น ตนเอง จานวน 174 คน
มีอายุ 20 ปี หรื อต่ากว่า จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.86 มีอายุ 21-30 ปี จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ
50.35 มีอายุ 31-40 ปี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.23 มีอายุ 41-50 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ
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24.14 และมีอายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.85 รองลงมา เป็ น ครอบครัว จานวน 128
คน ต่อมาเป็ นเพื่อน จานวน 59 คน
ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็ นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ จานวน 277 คน มีอายุ 20 ปี
หรื อต่ากว่า จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.96 มีอายุ 21-30 ปี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.53 มี
อายุ 31-40 ปี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.57 มีอายุ 41-50 ปี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.31
และมีอายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.23 รองลงมาเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 103
คน และเป็ นวันจันทร์ – วันศุกร์ จานวน 20 คน
ลักษณะการเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ซ้ือทันทีเมื่อเห็นสินค้า จานวน 261 คน มีอายุ 20 ปี
หรื อต่ากว่า จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.50 มีอายุ 21-30 ปี จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.92 มี
อายุ 31-40 ปี จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.93 มีอายุ 41-50 ปี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00
และมีอายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.46 รองลงมาใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน
จานวน 92 คน ต่อมาใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน จานวน 32 คน
ตารางที่ 5 แสดงจานวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
จานวน <ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
>ปริญญาตรี
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP รวม จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
ประเภทของสินค้า OTOP ที่เลือกซื้อ
- อาหาร
173
74
46.54
92
42.99
7
25.93
- เครื่ องดื่ม
34
18
11.32
15
7.00
1
3.70
- เสื้อ ผ้าเครื่ องแต่งกาย
49
7
4.40
38
17.76
4
14.81
- ของใช้และของประดับตกแต่ง
64
23
14.47
33
15.42
8
29.63
- ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
77
35
22.01
35
16.36
7
25.93
- อื่นๆ
3
2
1.26
1
0.47
รวม
400
159
100
214
100
27
100

58

ตารางที่ 5 แสดงจานวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา (ต่อ)
จานวน <ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
>ปริญญาตรี
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP รวม จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
วัตถุประสงค์สาคัญที่สุดในการซื้อ
สินค้า OTOP
- ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP
102
30
18.87
61
28.50
11
40.74
- เพื่อใช้เองส่วนตัว
79
31
19.50
44
20.56
4
14.81
- เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
158
78
49.06
72
33.64
8
29.63
- เพื่อใช้ในครอบครัว
30
9
5.66
17
7.94
4
14.81
- เพื่อไปขายต่อ
24
8
5.03
16
7.48
- อื่นๆ
7
3
1.89
4
1.87
รวม
400
159
100
214
100
27
100
บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP
- เพื่อน
59
18
11.32
36
16.82
5
18.52
- ครอบครัว
128
51
32.08
74
34.58
3
11.11
- หัวหน้างาน
22
7
4.40
12
5.61
3
11.11
- ตนเอง
174
80
50.31
79
36.92
15
55.56
- อื่นๆ
17
3
1.89
13
6.07
1
3.70
รวม
400
159
100
214
100
27
100
ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า OTOP
- วันจันทร์ – วันศุกร์
20
8
5.03
12
5.61
- วันเสาร์ – วันอาทิตย์
277
107 67.30 150 70.09
20
74.07
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
103
44
27.67
52
24.30
7
25.93
รวม
400
159
100
214
100
27
100
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา (ต่อ)
จานวน <ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
>ปริญญาตรี
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP รวม จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
ลักษณะการเลือกซื้อสินค้า OTOP
- ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า
261
109 68.55 137 64.02
15
55.56
- ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน
92
35
22.01
47
21.96
10
37.04
- ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1 วัน
แต่ไม่เกิน 2 วัน
32
9
5.66
21
9.81
2
7.41
- ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 3 วัน 15
6
3.77
9
4.21
รวม
400
159
100
214
100
27
100
จากตาราง ที่ 5 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ประเภทของสินค้า OTOP ที่เลือกซื้อ ส่วนใหญ่เป็ นอาหาร จานวน 173 คน มีการศึกษาระดับต่า
กว่าปริ ญญาตรี จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.54 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 92 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.99 และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.93 รองลงมาเป็ น
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก จานวน 77 คน ต่อมาเป็ นของใช้และของประดับตกแต่ง จานวน 64 คน มี
การศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 23 คน
วัตถุประสงค์สาคัญที่สุดใ นการซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ เพื่อ เป็ นของฝาก /ของที่ระลึก
จานวน 158 คน มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.06 มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.64 และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี จานวน 8
คน คิดเป็ นร้อยละ 29.63 รองลงมาเพื่อต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP จานวน 102 คน ต่อมาเป็ น เพื่อใช้
เองส่วนตัว จานวน 79 คน
บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็ น ตนเอง จานวน 174 คน
มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.31 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.92 และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 55.56 รองลงมาเป็ นครอบครัว จานวน 128 คน ต่อมาเป็ นเพื่อน จานวน 59 คน
ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็ นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ จานวน 277 คน มีการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.30 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 150
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คน คิดเป็ นร้อยละ 70.09 และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.07
รองลงมาเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 103 และเป็ นวันจันทร์ – วันศุกร์ จานวน 20 คน
ลักษณะการเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ซ้ือทันทีเมื่อเห็นสินค้า จานวน 261 คน มีการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.55 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 137
คน คิดเป็ นร้อยละ 64.02 และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี จานวน 15 คน คิดเป็ น ร้อยละ 55.56
รองลงมาใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน จานวน 92 คน ต่อมาใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน
2 วัน จานวน 32 คน
ตารางที่ 6 แสดงจานวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
อาชีพ
จานวน
รวม
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP
ประเภทของสิ นค้า OTOP ที่เลือกซื้ อ
- อาหาร
- ครื่ องดื่ม
- เสื้ อ ผ้าเครื่ องแต่งกาย
- ของใช้และของประดับตกแต่ง
- ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
- อื่นๆ
รวม
วัตถุประสงค์สาคัญที่สุดในการซื้ อ
สิ นค้า OTOP
- ต้องการอุดหนุนสิ นค้า OTOP
- เพื่อใช้เองส่ วนตัว
- เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
- เพื่อใช้ในครอบครัว
- เพื่อไปขายต่อ
- อื่นๆ
รวม

ข้ าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
จานวน ร้ อย
ละ

พนักงาน
บริษัทเอกชน
จานวน ร้ อยละ

ธุรกิจส่ วนตัว
จานวน

ร้ อย
ละ

นักเรียน/
นักศึกษา
จานวน ร้ อย
ละ

อืน่ ๆ
จานวน

ร้ อย
ละ

173
34
49
64
77
3
400

10
8
10
7
35

28.57
22.86
28.57
20.00
100

44
7
8
11
19
1
90

48.89
7.78
8.89
12.22
21.11
1.11
100

26
12
20
26
15
99

26.26
12.12
20.20
26.26
15.15
100

80
14
11
17
34
1
157

50.96
8.92
7.00
10.83
21.66
0.64
100

13
1
2
2
1
19

68.42
5.26
10.53
10.53
5.26
100

102
79
158
30
24
7
400

9
7
14
4
1
35

25.71
20.00
40.00
11.43
2.86
100

22
21
32
9
4
2
90

24.44
23.33
35.56
10.00
4.44
2.22
100

33
26
26
1
12
1
99

33.33
26.26
26.26
1.01
12.12
1.01
100

33
25
81
14
1
3
157

21.02
15.92
51.59
8.92
0.64
1.91
100

5
5
2
6
1
19

26.32
26.32
10.53
31.58
5.26
100
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ตารางที่ 6 แสดงจานวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
อาชีพ (ต่อ)
จานวน
รวม
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP
บุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการ
เลือกซื้ อสิ นค้า OTOP
- เพื่อน
- ครอบครัว
- หัวหน้างาน
- ตนเอง
- อื่นๆ
รวม
ช่วงเวลาเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP
- วันจันทร์ – วันศุกร์
- วันเสาร์ – วันอาทิตย์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
รวม
ลักษณะการเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP
- ซื้ อทันทีเมื่อเห็นสิ นค้า
- ใช้เวลาตัดสิ นใจ ภายใน 1 วัน
- ใช้เวลาตัดสิ นใจ มากกว่า 1 วัน แต่
ไม่เกิน 2 วัน
- ใช้เวลาตัดสิ นใจ มากกว่า 3 วัน
รวม

ข้ าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
จานวน ร้ อย
ละ

พนักงาน
บริษัทเอกชน
จานวน ร้ อยละ

ธุรกิจส่ วนตัว
จานวน

ร้ อย
ละ

นักเรียน/
นักศึกษา
จานวน ร้ อย
ละ

อืน่ ๆ
จานวน

ร้ อย
ละ

59
128
22
174
17
400

9
8
6
10
2
35

25.71
22.86
17.14
28.57
5.71
100

12
29
4
42
3
90

13.33
32.22
4.44
46.67
3.33
100

19
25
10
36
9
99

19.19
25.25
10.10
36.36
9.09
100

17
61
1
77
1
157

10.83
38.85
0.64
49.04
0.64
100

2
5
1
9
2
19

10.53
26.32
5.26
47.37
10.53
100

20
277
103
400

1
25
9
35

2.86
71.43
25.71
100

1
70
19
90

1.11
77.78
21.11
100

5
73
21
99

5.05
73.73
21.21
100

9
96
52
157

5.73
61.15
33.12
100

4
13
2
19

21.05
68.42
10.53
100

261
92

21
11

60.00
31.43

67
16

74.45
17.78

48
27

48.48
27.27

117
32

74.52
20.38

8
6

42.11
31.58

32
15
400

3
35

8.57
100

3
4
90

3.33
4.44
100

19
5
99

19.19
5.05
100

5
3
157

3.18
1.91
100

2
3
19

10.53
15.79
100

จากตาราง ที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ ดังนี้
ประเภทของสินค้า OTOP ที่เลือกซื้อ ส่วนใหญ่ เป็ น อาหาร จานวน 173 คน เป็ นข้าราชการ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.57 เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 44 คน คิด
เป็ นร้อยละ 48.89 ทาธุรกิจส่วนตัว จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.26 เป็ นนักเรี ยน /นักศึกษา จานวน
80 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.96 และอาชีพอื่ นๆ เช่น แม่บา้ น เป็ นต้น จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.42
รองลงมาเป็ น ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก จานวน 77 คน ต่อมาเป็ น ของใช้และของประดับตกแต่ง
จานวน 64 คน
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วัตถุประสงค์สาคัญที่สุดในการซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ เพื่อ เป็ นของฝาก /ของที่ระลึก
จานวน 158 คน เป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 เป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.56 ทาธุรกิจส่วนตัว จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.26
เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.59 และอาชีพอื่นๆ เช่น แม่บา้ น เป็ นต้น จานวน
5 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.32 รองลงมาเพื่อต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP จานวน 102 คน ต่อมาเป็ น เพื่อ
ใช้เองส่วนตัว จานวน 79 คน
บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็ น ตนเอง จานวน 174 คน
เป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.57 เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.67 ทาธุรกิจส่วนตัว จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 เป็ นนักเรี ยน /
นักศึกษา จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.04 และอาชีพอื่นๆ เช่น แม่บา้ น เป็ นต้น จานวน 9 คน คิด
เป็ นร้อยละ 47.37 รองลงมาเป็ นครอบครัว จานวน 128 คน ต่อมาเป็ นเพื่อน จานวน 59 คน
ช่วงเวลาเลือกซื้อ สินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็ น วันเสาร์ – วันอาทิตย์ จานวน 277 คน เป็ น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.43 เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน
70 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.78 ทาธุรกิจส่วนตัว จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.37 เป็ นนักเรี ยน /
นักศึกษา จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.15 และอาชีพอื่นๆ เช่น แม่บา้ น เป็ นต้น จานวน 13 คน คิด
เป็ นร้อยละ 68.42 รองลงมาเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 103 คน และเป็ นวันจันทร์ – วันศุกร์ จานวน
20 คน
ลักษณะการเลือก ซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า จานวน 261 คน เป็ น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน
67 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.45 ทาธุรกิจส่วนตัว จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.48 เป็ นนักเรี ยน /
นักศึกษา จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.52 และอาชีพอื่นๆ เช่น แม่บา้ น เป็ นต้น จานวน 8 คน คิด
เป็ นร้อยละ 42.11 รองลงมาใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน จานวน 92 คน ต่อมา ใช้เวลาตัดสินใจ
มากกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน จานวน 32 คน
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ตารางที่ 7 แสดงจานวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP
ประเภทของสิ นค้า OTOP ที่เลือกซื้ อ
- อาหาร
- ครื่ องดื่ม
- เสื้ อ ผ้าเครื่ องแต่งกาย
- ของใช้และของประดับตกแต่ง
- ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
- อื่นๆ
รวม
วัตถุประสงค์สาคัญที่สุดในการซื้ อสิ นค้า
OTOP
- ต้องการอุดหนุนสิ นค้า OTOP
- เพื่อใช้เองส่ วนตัว
- เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
- เพื่อใช้ในครอบครัว
- เพื่อไปขายต่อ
- อื่นๆ
รวม
บุคคลที่มีอิทธิ พลมากทีส่ ุ ดในการเลือก
ซื้ อสิ นค้า OTOP
- เพื่อน
- ครอบครัว
- หัวหน้างาน
- ตนเอง
- อื่นๆ
รวม
ช่วงเวลาเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP
- วันจันทร์ – วันศุกร์
- วันเสาร์ – วันอาทิตย์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
รวม

จานวน
รวม

<10,000
จานวน ร้ อยละ

10,001-20,000
จานวน ร้ อยละ

20,001-30,000
จานวน ร้ อยละ

>30,001
จานวน ร้ อยละ

173
34
49
64
77
3
400

82
17
9
15
41
2
166

49.40
10.24
5.42
9.04
24.70
1.20
100

62
13
17
15
21
1
129

48.06
10.08
13.18
11.63
16.28
0.78
100

19
2
9
12
5
47

40.43
4.26
19.15
25.53
10.64
100

10
2
14
22
10
58

17.24
3.45
24.14
37.93
17.24
100

102
79
158
30
24
7
400

30
32
85
11
4
4
166

18.07
19.28
51.20
6.63
2.41
2.41
100

27
29
49
10
12
2
129

20.93
22.48
37.98
7.75
9.30
1.55
100

19
10
10
5
3
47

40.43
21.28
21.28
10.64
6.38
100

26
8
14
4
5
1
58

44.83
13.79
24.14
6.90
8.62
1.72
100

59
128
22
174
17
400

18
55
2
91
166

10.84
33.13
1.20
54.82
100

19
47
5
52
6
129

14.73
36.43
3.88
40.31
4.65
100

10
10
6
17
4
47

21.28
21.28
12.77
36.17
8.51
100

12
16
9
14
7
58

20.69
27.59
15.52
24.14
12.07
100

20
277
103
400

6
106
54
166

3.61
63.86
32.53
100

12
94
23
129

9.30
72.87
17.83
100

2
30
15
47

4.26
63.83
31.91
100

47
11
58

81.03
18.97
100
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ตารางที่ 7 แสดงจานวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ)
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP
ลักษณะการเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP
- ซื้ อทันทีเมื่อเห็นสิ นค้า
- ใช้เวลาตัดสิ นใจ ภายใน 1 วัน
- ใช้เวลาตัดสิ นใจ มากกว่า 1 วัน แต่ไม่
เกิน 2 วัน
- ใช้เวลาตัดสิ นใจ มากกว่า 3 วัน
รวม

จานวน
รวม

<10,000
จานวน ร้ อยละ

10,001-20,000
จานวน ร้ อยละ

20,001-30,000
จานวน ร้ อยละ

>30,001
จานวน ร้ อยละ

261
92

124
32

74.70
19.28

81
32

62.79
24.81

33
7

70.21
14.89

23
21

39.66
36.21

32
15
400

6
4
166

3.61
2.41
100

10
6
129

7.75
4.65
100

6
1
47

12.77
2.13
100

10
4
58

17.24
6.90
100

จากตาราง ที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังนี้
ประเภทของสินค้า OTOP ที่เลือกซื้อ ส่วนใหญ่เป็ น อาหาร จานวน 173 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000 บาทหรื อต่ากว่า จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.40 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000
บาท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.06 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จานวน 19 คน คิด
เป็ นร้อยละ 40.43 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.24 รองลงมา เป็ น ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก จานวน 77 คน ต่อมาเป็ น ของใช้และของประดับ
ตกแต่ง จานวน 64 คน
วัตถุประสงค์สาคัญที่สุด ในการซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ เพื่อ เป็ นของฝาก /ของที่ระลึก
จานวน 158 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาทหรื อต่ากว่า จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.20 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.98 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001-30,000 บาท จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.28 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,001
บาท ขึ้นไป จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.14 รองลงมาเพื่อ ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP จานวน
102 คน ต่อมาเป็ นเพื่อใช้เองส่วนตัว จานวน 79 คน
บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้ า OTOP ส่วนใหญ่เป็ น ตนเอง จานวน 174 คน
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาทหรื อต่ากว่า จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.82 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.31 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000
บาท จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.17 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป จานวน
14 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.14 รองลงมาเป็ นครอบครัว จานวน 128 คน ต่อมาเป็ นเพื่อน จานวน 59 คน
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ช่วงเวลาเลือกซื้อ สินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็ น วันเสาร์ – วันอาทิตย์ จานวน 277 คน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาทหรื อต่ากว่า จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.86 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.87 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.83 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป จานวน 47
คน คิดเป็ นร้อยละ 81.03 รองลงมาเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 103 คน และเป็ นวันจันทร์ – วันศุกร์
จานวน 20 คน
ลักษณะการเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า จานวน 261 คน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาทหรื อต่ากว่า จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.70 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.79 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.21 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป จานวน 23
คน คิดเป็ นร้อยละ 39.66 รองลงมาใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน จานวน 92 คน ต่อมาใช้เวลาตัดสินใจ
มากกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน จานวน 32 คน
4.3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในการวิเคราะห์ระดับความสาคัญต่อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนนเท่ากับ 5 เมื่อกลุ่มตัวอย่างพิจารณามีผลต่อการเลือกซื้อมากที่สุด
คะแนนเท่ากับ 4 เมือ่ กลุ่มตัวอย่างพิจารณามีผลต่อการเลือกซื้อมาก
คะแนนเท่ากับ 3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างพิจารณามีผลต่อการเลือกซื้อปานกลาง
คะแนนเท่ากับ 2 เมื่อกลุ่มตัวอย่างพิจารณามีผลต่อการเลือกซื้อน้อย
คะแนนเท่ากับ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างพิจารณามีผลต่อการเลือกซื้อน้อยที่สุด
และกาหนดช่วงของระดับความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวิเคราะห์ในรู ปของค่าเฉลี่ย
ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.21 – 5.00
3.41 - 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ออยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ออยูใ่ นระดับมาก
มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ออยูใ่ นระดับปานกลาง
มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ออยูใ่ นระดับน้อย
มีความสาคัญต่อการเลือกซื้ออยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะ
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ณ ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เรื่ องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านต่างๆ แสดง
ไว้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องปัจจัยส่วน ประสม
ทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเก ร็ ด จังหวัด
นนทบุรี โดยรวม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกซื้อสินค้า
S.D. ระดับความสาคัญ
X
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1. ด้านผลิตภัณฑ์
3.94
.520
มาก
2. ด้านราคา
3.93
.660
มาก
3. ด้านการจัดจาหน่าย
3.70
.760
มาก
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
4.12
.658
มาก
รวม
3.92
.548
มาก
จากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มุมมองภาพรวม มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีระดับ ความสาคัญ ของปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP รวม
เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ซึ่งหากพิจารณา ส่วนประสมทางการตลาด แต่ละด้านจะพบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุม ชน
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมาเป็ นด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผล
ต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะ

67

เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และด้านการจัดจาหน่าย ที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องปัจจัยส่วน ประสม
ทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี ด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกซื้อสินค้า
S.D. ระดับความสาคัญ
X
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้ านผลิตภัณฑ์
3.03 1.171
ปานกลาง
1. ตรายีห่ อ้ ของผลิตภัณฑ์
4.33
.749
มากที่สุด
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
4.09
.729
มาก
3. ประเภทและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลาย
4.09
.791
มาก
4. อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
4.15
.819
มาก
5. ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะประจาท้องถิน่
4.21
.890
มากที่สุด
6. มีการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
3.56 1.300
มาก
7. เครื่ องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
4.04 1.003
มาก
8. มีรับประกันรับคืนสินค้าที่ชารุ ดจากการผลิต
รวม
3.94
.520
มาก
จากตาราง ที่ 9 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ณ ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ให้ความสาคัญกับ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.94 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น
พบว่า ปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกา ะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
และมีการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ประเภทและ
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลาย , อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ , ผลิตภัณฑ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ประจาท้องถิน่ , เครื่ องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และมีรับประกันรับคืนสินค้าที่ชารุ ดจาก
การผลิต สาหรับด้านผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ตรายีห่ อ้ ของผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องปัจจัยส่วน ประสม
ทางการตลาดทีมี่ ผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ด้านราคา
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกซื้อสินค้า
S.D. ระดับความสาคัญ
X
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้ านราคา
3.79
.894
มาก
9. ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
4.12
.949
มาก
10. สามารถต่อรองราคาได้
3.39 1.194
ปานกลาง
11. มีวิธีการชาระเงินหลากหลาย
4.04
.941
มาก
12. ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม
4.11
.881
มาก
13. มีการให้ขอ้ มูลราคาสินค้า
4.12
.860
มาก
14. มีระดับราคาที่หลากหลาย
รวม
3.93
.660
มาก
จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ณ ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ให้ความสาคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ด้านราคาโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.93 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะ
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ด้านราคา อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิด
เดียวกัน, สามารถต่อรองราคาได้, ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม, มีการให้ขอ้ มูลราคาสินค้า และ
มีระดับราคาที่หลากหลาย ส่วนด้านราคาที่อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีวิธีการชาระเงินหลากหลาย
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องปัจจัยส่วน ประสม
ทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี ด้านการจัดจาหน่าย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกซื้อสินค้า
S.D. ระดับความสาคัญ
X
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้ านการจัดจาหน่ าย
4.17
.900
มาก
15. ความสะดวกในการหาซื้อ
4.08
.926
มาก
16. สถานที่จาหน่ายสะอาด สวยงาม
3.87
.869
มาก
17. มีสินค้าพร้อมสาหรับการขายอยูเ่ สมอ
3.99
.870
มาก
18. มีวิธีแสดงการผลิตสินค้าให้ลกู ค้าชม
3.49 1.272
มาก
19. สถานที่ซ้ือสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถ
3.05 1.302
ปานกลาง
20. การสัง่ ซื้อผ่านทางโทรศัพท์
3.22 1.309
ปานกลาง
21. สามารถชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์
รวม
3.70
.760
มาก
จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ณ ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ให้ความสาคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดจาหน่ายโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.70 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดจาหน่าย อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ความสะดวกในการหาซื้ อ,
สถานที่จาหน่ายสะอาด สวยงาม, มีสินค้าพร้อมสาหรับการขายอยูเ่ สมอ , มีวิธีแสดงการผลิตสินค้าให้
ลูกค้าชม และสถานที่ซ้ือสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถ ส่วนด้านการจัดจาหน่ายที่อยูใ่ นระดับ ปาน
กลาง คือ การสัง่ ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ และสามารถชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องปัจจัยส่วน ประสม
ทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกซื้อสินค้า
S.D. ระดับความสาคัญ
X
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
4.05 1.004
มาก
22.การส่งเสริ มการขาย เช่น การให้ส่วนลด มีของแถม
3.60 1.108
มาก
23.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ
4.15
.881
มาก
24.การบริ การของพนักงานขาย
4.30
.863
มากที่สุด
25.พนักงานขายมีอธั ยาศัยดี
4.20
.863
มาก
26.พนักงานขายแต่งกายสุภาพ
4.33
.807
มากที่สุด
27.พนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
4.25
.810
มากที่สุด
28.ความรวดเร็ วในการให้บริ การของพนักงานขาย
4.06
.960
มาก
29. มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
รวม
4.12
.658
มาก
จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ณ ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ให้ความสาคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ด้านการส่งเสริ มการตลาดโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.12 ) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ประเด็น พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการส่งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับมาก ที่สุด ได้แก่
พนักงานขายมีอธั ยาศัยดี, พนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ของพนักงานขาย ส่วนด้านการส่งเสริ มการตลาดที่อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การส่งเสริ มการขาย เช่น การ
ให้ส่วนลด มีของแถม, การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ, การบริ การของพนักงานขาย, พนักงาน
ขายแต่งกายสุภาพ และมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
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4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั เรื่ อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี สามารถทดสอบสมมติฐานได้ดงั ต่อไปนี้
การทดสอบสมมติฐาน 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือ ก
ซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
การทดสอบสมมติฐาน 1.1 เพศของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
- พฤติกรรมด้ านประเภทของสินค้า OTOP
ตารางที่ 13 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างเพศกับพฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP
เพศ
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านประเภทของสินค้า OTOP
(df)
ชาย
หญิง
อาหาร
74
99
17.382
.004*
เครื่ องดื่ม
13
21
(5)
เสื้อผ้า เครื่ องแต่งกาย
13
36
ของใช้และของประดับตกแต่ง
41
23
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
36
41
อื่นๆ
1
2
รวม
178
222
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรม ด้านประเภทของสินค้า OTOP พบว่า
เพศของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านประเภทของสินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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- พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 14 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างเพศกับพฤติกรรมด้านวตั ถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้าOTOP
เพศ
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์
(df)
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ชาย
หญิง
ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP
54
48
9.152
.103
เพื่อใช้เองส่วนตัว
39
40
(5)
เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
64
94
เพื่อใช้ในครอบครัว
13
17
เพื่อไปขายต่อ
6
18
อื่นๆ
2
5
รวม
178
222
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า
OTOP พบว่า เพศของผูบ้ ริ โภค ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 15 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างเพศกับพฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
เพศ
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า
(df)
OTOP
ชาย
หญิง
ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า
114
147
2.150
.542
ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน
46
46
(3)
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน
13
19
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 3 วัน
5
10
รวม
178
222
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับ พฤติกรรม ด้านลักษณะ ในการเลือกซื้อ สินค้า
OTOP พบว่า เพศของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP
ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
การทดสอบสมมติฐาน 1.2 อายุของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลื อกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ผูศ้ ึกษาได้ปรับปรุ งข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามอายุ ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบอายุขอ้ มูลเดิมและข้อมูลที่ปรับปรุ งจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลเดิม
ข้ อมูลที่ปรับปรุง
อายุ
จานวน (คน) ร้ อยละ
อายุ
จานวน (คน)
20 ปี หรื อต่ากว่า
117
29.30 20 ปี หรื อต่ากว่า
117
21 - 30 ปี
143
35.80
21 - 30 ปี
143
31 - 40 ปี
69
17.30
31 - 40 ปี
69
41 - 50 ปี
58
14.50
41 - 50 ปี
58
51 - 60 ปี
8
2.00
50 ปี ขึ้นไป
13
60 ปี ขึ้นไป
5
1.30
รวม
400
100.0
รวม
400

ร้ อยละ
29.30
35.80
17.30
14.50
3.30
100.0

จากตารางที่ 16 แสดงว่า ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.80
รองลงมาอายุ 20 ปี หรื อต่ากว่า จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.30 มีอายุ 31 - 40 ปี จานวน 69 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.30 มีอายุ 41 - 50 ปี จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 และมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน
13 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.30
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- พฤติกรรมด้ านประเภทของสินค้า OTOP
ตารางที่ 17 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอายุกบั พฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP
อายุ (ปี )
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านประเภทของ
(df)
สินค้า OTOP
<=20 21-30 31-40 41-50 >50
อาหาร
57
72
24
14
6 70.588
.000*
เครื่ องดื่ม
17
10
3
4
(20)
เสื้อผ้า เครื่ องแต่งกาย
7
15
18
8
1
ของใช้และของประดับตกแต่ง
8
18
9
24
5
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
27
27
14
8
1
อื่นๆ
1
1
1
รวม
117 143 69
58
13
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรม ด้านประเภทของสินค้า OTOP พบว่า
อายุ ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านประเภทของสินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 18 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอายุกบั พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้าOTOP
อายุ (ปี )
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์
(df)
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP <=20 21-30 31-40 41-50 >50
ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP
16
35
27
20
4
73.762
.000*
เพื่อใช้เองส่วนตัว
27
34
13
4
1
(20)
เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
58
60
19
19
2
เพื่อใช้ในครอบครัว
12
7
1
9
1
เพื่อไปขายต่อ
2
4
8
5
5
อื่นๆ
2
3
1
1
รวม
117 143 69
58
13
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า
OTOP พบว่า อายุของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 19 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอายุกบั พฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
อายุ (ปี )
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านลักษณะในการ
(df)
เลือกซื้อสินค้า OTOP
<=20 21-30 31-40 41-50 >50
ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า
86 110 31
29
5 52.574
.000*
ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน
24
22
27
16
3
(12)
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1 วัน แต่ไม่
4
7
9
10
2
เกิน 2 วัน
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 3 วัน
3
4
2
3
3
รวม
117 143 69
58
13
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กบั พฤติกรรม ด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า
OTOP พบว่า อายุของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP
ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
การทดสอบสมมติฐาน 1.3 ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ผูศ้ ึกษาได้ปรับปรุ งข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษา ดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษาข้อมูลเดิมและข้อมูลที่ปรับปรุ งจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลเดิม
ข้ อมูลที่ปรับปรุง
ระดับการศึกษา จานวน (คน) ร้ อยละ ระดับการศึกษา จานวน (คน) ร้ อยละ
<ปริ ญญาตรี
159
39.80
<ปริ ญญาตรี
159
39.80
ปริ ญญาตรี
214
53.50
ปริ ญญาตรี
214
53.50
ปริ ญญาโท
25
6.30
>ปริ ญญาตรี
27
6.80
>ปริ ญญาโท
2
0.50
รวม
400
100.0
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 20 แสดงว่า ส่วนใหญ่มากกว่าครึ่ งหนึ่ง มีระดับการศึกษาปริ ญญา ตรี จานวน 214
คน คิดเป็ นร้อยละ 53.50 รองลงมา ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.80 และสูงกว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.80
- พฤติกรรมด้ านประเภทของสินค้า OTOP
ตารางที่ 21 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP
ระดับการศึกษา
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านประเภทของ
สินค้า OTOP
<ปริญญาตรี ปริญญาตรี >ปริญญาตรี (df)
อาหาร
74
92
7
25.068
.005*
เครื่ องดื่ม
18
15
1
(10)
เสื้อผ้า เครื่ องแต่งกาย
7
38
4
ของใช้และของประดับตกแต่ง
23
33
8
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
35
35
7
อื่นๆ
6
1
รวม
159
214
27
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษา กับพฤติกรรม ด้านประเภทของสินค้า
OTOP พบว่า ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 22 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP
ระดับการศึกษา
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
<ปริญญาตรี ปริญญาตรี >ปริญญาตรี (df)
ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP
30
61
11
18.422
.048*
เพื่อใช้เองส่วนตัว
31
44
4
(10)
เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
78
72
8
เพื่อใช้ในครอบครัว
9
17
4
เพื่อไปขายต่อ
8
16
อื่นๆ
3
4
รวม
159
214
27
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา กับพฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการ
เลือกซื้อสินค้า OTOP พบว่า ระดับการศึกษา ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้าน
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเ กาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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- พฤติกรรมด้ านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 23 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP
ระดับการศึกษา
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
<ปริญญาตรี ปริญญาตรี >ปริญญาตรี (df)
ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า
109
137
15
6.295 .391
ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน
35
47
10
(6)
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1 วัน แต่
9
21
2
ไม่เกิน 2 วัน
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 3 วัน
6
9
รวม
159
214
27
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา กับพฤติกรรม ด้านลักษณะในการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP พบว่า ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภค ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านลักษณะใน
การเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่
0.05
การทดสอบสมมติฐาน 1.4 อาชีพของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ผูศ้ ึกษาได้ปรับปรุ งข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามอาชีพ ดังตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 การเปรี ยบเทียบอาชีพข้อมูลเดิมและข้อมูลที่ปรับปรุ งจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลเดิม
ข้ อมูลที่ปรับปรุง
อาชีพ
จานวน (คน) ร้ อยละ
อาชีพ
จานวน (คน) ร้ อยละ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้างทัว่ ไป
ธุ รกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น
นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

35
90
46
53
12
157
7
400

8.80
22.50
11.50
13.30
3.00
39.30
1.80
100.0

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่นๆ

35
90
53
157
65

8.80
22.50
13.30
39.30
16.30

รวม

400

100.0

จากตารางที่ 24 แสดงว่า ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.30
รองลงมามีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50 ต่อมาเป็ น อาชีพ อื่นๆ เช่น
รับจ้างทัว่ ไป , แม่บา้ น เป็ นต้น จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.30 ธุรกิจส่วนตัว จานวน 53 คน คิด
เป็ นร้อยละ 13.30 และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.80
- พฤติกรรมด้ านประเภทของสินค้า OTOP
ตารางที่ 25 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP
อาชีพ
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านประเภทของ
ข้ าราชการ/ พนักงาน
ธุรกิจ นักเรียน/ อืน่ ๆ
(df)
สินค้า OTOP
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ส่ วนตัว นักศึกษา

อาหาร
เครื่ องดื่ม
เสื้อผ้า เครื่ องแต่งกาย
ของใช้และของประดับตกแต่ง
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
อื่นๆ
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

10
8
10
7
35

44
7
8
11
19
1
90

6
4
15
20
8
53

80
14
11
17
34
1
157

33
9
7
6
9
1
65

69.925
(20)

.000*
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จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP พบว่า
อาชีพของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 26 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า
OTOP
อาชีพ
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์
ข้ าราชการ/ พนักงาน
ธุรกิจ นักเรียน/ อืน่ ๆ
(df)
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ส่ วนตัว นักศึกษา

ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP
เพื่อใช้เองส่วนตัว
เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
เพื่อใช้ในครอบครัว
เพื่อไปขายต่อ
อื่นๆ
รวม

9
7
14
4
1
35

22
21
32
9
4
2
90

24
10
8
1
9
1
53

33
25
81
14
1
3
157

14
16
23
2
9
1
65

59.172
(20)

.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ กับพฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP พบว่า อาชีพของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
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ตารางที่ 27 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า
OTOP
อาชีพ
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านลักษณะในการ
ข้ าราชการ/ พนักงาน
ธุรกิจ นักเรียน/ อืน่ ๆ
(df)
เลือกซื้อสินค้า OTOP
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ส่ วนตัว นักศึกษา

ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า
ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1
วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 3 วัน
รวม

21
11
3

67
16
3

20
18
12

117
32
5

36
15
9

35

4
90

3
53

3
157

5
65

45.935
(12)

.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ กับพฤติกรรม ด้านลักษณะในการเลือก ซื้อสินค้า
OTOP พบว่า อาชีพ ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
การทดสอบสมมติฐาน 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติก รรมการ
เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
- พฤติกรรมด้ านประเภทของสินค้า OTOP
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ตารางที่ 28 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านประเภทของ
<=10,000 10,00120,001- 30,001- >40,000
(df)
สินค้า OTOP
อาหาร
เครื่ องดื่ม
เสื้อผ้า เครื่ องแต่งกาย
ของใช้และของประดับตกแต่ง
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
อื่นๆ
รวม

82
17
9
15
41
1
166

20,000

30,000

40,000

62
13
17
15
21
1
129

19
2
9
12
5
47

7
2
12
15
7
43

3
2
7
3
15

66.232
(20)

.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ พฤติกรรม ด้านประเภทของ
สินค้า OTOP พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมด้านประเภทของ
สินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 29 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการ
เลือกซื้อสินค้า OTOP
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์
<=10,000 10,00120,001- 30,001- >40,000
(df)
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP
เพื่อใช้เองส่วนตัว
เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
เพื่อใช้ในครอบครัว
เพื่อไปขายต่อ
อื่นๆ
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

30
32
85
11
4
4
166

20,000

30,000

40,000

27
29
49
10
12
2
129

19
10
10
5
3
47

19
6
9
3
5
1
43

7
2
5
1
15

44.093
(20)

.001*
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จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่ อเดือนกับ พฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ใน
การเลือกซื้อสินค้า OTOP พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้าน
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 30 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านลักษณะในการ
เลือกซื้อสินค้า OTOP
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านลักษณะในการ
<=10,000 10,00120,001- 30,001- >40,000
(df)
เลือกซื้อสินค้า OTOP
ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า
ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1
วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 3 วัน
รวม

20,000

30,000

40,000

124
32
6

81
32
10

33
7
6

12
17
10

11
4
-

4
166

6
129

1
47

4
43

15

44.181
(12)

.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ พฤติกรรม ด้านลักษณะในการ
เลือกซื้อ สินค้า OTOP พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้าน
ลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05
การทดสอบสมมติฐาน 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
การทดสอบสมมติฐาน 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
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- พฤติกรรมด้ านประเภทของสินค้า OTOP
ตารางที่ 31 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กับ
พฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP
ด้ านผลิตภัณฑ์
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านประเภทของ
(df)
สินค้า OTOP
1
2
3
4
5
อาหาร
2
32
118 21 25.495 .044*
เครื่ องดื่ม
1
4
27
2
(15)
เสื้อผ้า เครื่ องแต่งกาย
7
39
3
ของใช้และของประดับตกแต่ง
1
5
49
9
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
1
11
56
9
อื่นๆ
3
รวม
5
62
289 44
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ กับ
พฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผล
ต่อพฤติกรรม ด้านประเภทของสินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
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ตารางที่ 32 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ กับ
พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้าOTOP
ด้ านผลิตภัณฑ์
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์
(df)
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
1
2
3
4
5
ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP
1
13
76
12 33.881 .004*
เพื่อใช้เองส่วนตัว
3
12
60
4
(15)
เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
21
118 19
เพื่อใช้ในครอบครัว
7
16
7
เพื่อไปขายต่อ
6
16
2
อื่นๆ
1
3
3
รวม
5
62
289 44
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ กับ
พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อสินค้า OTOP พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 33 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กบั
พฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ด้ านผลิตภัณฑ์
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านลักษณะในการ
(df)
เลือกซื้อสินค้า OTOP
1
2
3
4
5
ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า
4
34
189 34 12.645 .179
ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน
19
66
7
(9)
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1
7
24
1
วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 3 วัน 1
2
10
2
รวม
5
62
289 44
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้า นผลิตภัณฑ์ กับ
พฤติกรรม ด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อ พฤติกรรม ด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
การทดสอบ สมมติฐาน 2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
- พฤติกรรมด้ านประเภทของสินค้า OTOP
ตารางที่ 34 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา กับพฤติกรรม
ด้านประเภทของสินค้า OTOP
ด้ านราคา
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านประเภทของ
(df)
สินค้า OTOP
1
2
3
4
5
อาหาร
7
36
111 19 44.651 .000*
เครื่ องดื่ม
3
5
24
2
(15)
เสื้อผ้า เครื่ องแต่งกาย
2
8
31
8
ของใช้และของประดับตกแต่ง
6
35
23
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
2
17
46
12
อื่นๆ
3
รวม
14
75
247 64
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา กับพฤติกรรม
ด้านประเภทของสินค้า OTOP พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรม ด้าน
ประเภ ทของสินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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- พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 35 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคากับพฤติก รรม
ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้าOTOP
ด้ านราคา
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์
(df)
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
1
2
3
4
5
ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP
3
1
62
18 24.852 .052
เพื่อใช้เองส่วนตัว
5
9
56
9
(15)
เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
3
29
101 25
เพื่อใช้ในครอบครัว
2
6
13
9
เพื่อไปขายต่อ
1
8
13
2
อื่นๆ
4
2
1
รวม
14
75
247 64
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับพฤติกรรม
ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP

88

ตารางที่ 36 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับพฤติกรรม
ด้านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ด้ านราคา
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านลักษณะในการ
(df)
เลือกซื้อสินค้า OTOP
1
2
3
4
5
ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า
7
46
164 44
6.891
.648
ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน
3
20
54
15
(9)
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1
3
5
21
3
วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 3 วัน 1
4
8
2
รวม
14
75
247 64
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับพฤติกรรม
ด้านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
การทดสอบ สมมติฐาน 2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจาหน่าย มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ตารางที่ 37 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่ายกับ
พฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP
ด้ านการจัดจาหน่ าย
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านประเภทของ
(df)
สินค้า OTOP
1
2
3
4
5
อาหาร
12
60
81
20 40.230 .000*
เครื่ องดื่ม
3
13
16
2
(15)
เสื้อผ้า เครื่ องแต่งกาย
8
11
19
11
ของใช้และของประดับตกแต่ง
3
13
28
20
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
7
21
39
10
อื่นๆ
2
1
รวม
35
119 183 63
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจาหน่าย กับ
พฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่าย มี
ผลต่อพฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 38 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจาหน่าย กับ
พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้าOTOP
ด้ านการจัดจาหน่ าย
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์
(df)
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
1
2
3
4
5
ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP
11
23
48
20 47.825 .000*
เพื่อใช้เองส่วนตัว
9
28
31
11
(15)
เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
3
48
84
23
เพื่อใช้ในครอบครัว
3
6
13
8
เพื่อไปขายต่อ
8
9
6
1
อื่นๆ
1
5
1
รวม
35
119 183 63
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจาหน่าย กับ
พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อสินค้า OTOP พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
การจัดจาหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
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ตารางที่ 39 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่ายกับ
พฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ด้ านการจัดจาหน่ าย
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านลักษณะในการ
(df)
เลือกซื้อสินค้า OTOP
1
2
3
4
5
ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า
14
73
129 45 24.920 .003*
ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน
11
26
39
16
(9)
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1
6
13
12
1
วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 3 วัน 4
7
3
1
รวม
35
119 183 63
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจาหน่าย กับ
พฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัด
จาหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรม ด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
การทดสอบสมมติฐาน 2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ตารางที่ 40 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ตลาด กับพฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
พฤติกรรมด้ านประเภทของ
สินค้า OTOP
1
2
3
4
5
อาหาร
8
24
93
48
เครื่ องดื่ม
6
19
9
เสื้อผ้า เครื่ องแต่งกาย
7
20
22
ของใช้และของประดับตกแต่ง
2
7
26
29
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
2
13
42
20
อื่นๆ
0
2
1
รวม
12
59
201 128
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ด้านการส่งเสริ มการ
X2
(df)
23.156
(15)

Sig.
.081
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จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริ ม
การตลาดกับพฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP พบว่า ปัจจัยส่วนประ สมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่
ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ตารางที่ 41 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาด
กับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้าOTOP
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์
(df)
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
1
2
3
4
5
ต้องการอุดหนุนสินค้า OTOP
3
7
57
35 37.090 .001*
เพื่อใช้เองส่วนตัว
3
10
41
25
(15)
เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
2
29
75
52
เพื่อใช้ในครอบครัว
2
3
16
9
เพื่อไปขายต่อ
9
10
5
อื่นๆ
2
1
2
2
รวม
12
59
201 128
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด กับพฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่
ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
- พฤติกรรมด้ านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
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ตารางที่ 42 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริ มการ
ตลาด กับพฤติกรรมด้านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
X2
Sig.
พฤติกรรมด้ านลักษณะในการ
(df)
เลือกซือ้ สินค้า OTOP
1
2
3
4
5
ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า
11
33
135 82
9.860
.362
ใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน
1
16
48
27
(9)
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 1
7
11
14
วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน
ใช้เวลาตัดสินใจ มากกว่า 3 วัน 3
7
5
รวม
12
59
201 128
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด กับ พฤติกรรม ด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรม ด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่
ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

บทที่ 5
สรุปผลการอภิปรายและข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้นาเสนอในบทที่ 4 สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มี ผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
5.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามหรื อกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็ น ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ /เคยซื้อ สินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จากการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 55.50) มีอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 35.80) มีการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี เป็ น
ส่วนมาก (ร้อยละ 53.50) รวมทั้ง เป็ นนักเรี ยน /นักศึกษา (ร้อยละ 39.30) และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
10,000 บาท หรื อต่ากว่า (ร้อยละ 41.50)
ผูต้ อบแบบสอบถามหรื อกลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามเป็ น ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ /เคยซื้อ สินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP พบว่า ส่วนใหญ่ สินค้า OTOP ที่ ผบู้ ริ โภค เลือกซื้อ เป็ นสินค้าประเภท อาหาร (ร้อยละ
43.30) มีวตั ถุประสงค์สาคัญที่สุดในการซื้อสินค้า OTOP เพื่อเป็ นของฝาก/ของที่ระลึก (ร้อยละ 39.50)
ตนเอง มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า OTOP (ร้อยละ 43.50) วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เป็ น
ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า OTOP (ร้อยละ 69.30) และซื้อสินค้า OTOP ทันทีเมื่อเห็นสินค้า (ร้อยละ 65.30)
5.2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวม มีความสาคัญอยูใ่ นระดั บมาก ( X = 3.92 ) มีปัจจัยด้าน
ส่งเสริ มการตลาดมีความสาคัญมากที่สุด ( มีค่าเฉลี่ย 4.12 ) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสาคัญรองลงมา
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( มีค่า เฉลี่ ย 3.94 ) ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อมาเป็ นปัจจัยด้าน ราคา ( มีค่าเฉลี่ย 3.93 ) และปัจจัยที่มี
ความสาคัญลาดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย ( มีค่าเฉลี่ย 3.70 )
5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. เพศของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP ในการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP และด้านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการ
เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
2. อายุของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านประเภทของสิ นค้า OTOP ในการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP, ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP และด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
3. ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านประเภทของสินค้า OTOP
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP และด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาห กิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
4. อาชีพของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP ในการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP, ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP และด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านประเภทของสินค้า
OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP, ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP และด้านลักษณะ
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05
6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรม ด้านประเภทของสินค้า
OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP และด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แต่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมด้านลักษณะ
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05
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7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรม ด้านประเภทของสิ นค้า OTOP
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 แต่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP และด้านลักษณะในการ
เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
8. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจาหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรม ด้านประเภทของ
สินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP, ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP และด้าน
ลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05
9. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริ มการตลาด ไม่มีผลต่อ พฤติกรรม ด้าน
ประเภทของสินค้า OTOP ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP และด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า OTOP
ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แต่มีผลต่อ พฤติกรรม
ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
5.4 อภิปรายผลการวิจยั
1. เพศของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านประเภท ของสินค้า OTOP ในการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP และด้านลักษณะในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการ
เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า ในการซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ เป็ นของฝาก /ของที่ระลึก (ร้อย
ละ 39.50) จึงทาให้ไม่มีความแตกต่างกันมากนักในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผูห้ ญิงและผูช้ าย ซึ่ง
สอดคล้อง กับงานวิ จัยของ มาลิณี ฤาชุตกุล (2550) ที่ทาการวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัด
นครราชสีมา มีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน
2. อายุของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP ในการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP, ด้านวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP และด้านลักษณะในการเลือกซื้อ สินค้า
OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนเกาะ เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ทั้งนี้เป็ น
เพราะว่า สินค้า OTOP บางอย่าง เป็ นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง เช่น ผ้าไหม เป็ นต้น และผ้าไหมนิยม
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สวมใส่สาหรับผูท้ ี่มีอายุมากกว่านักเรี ยนนักศึกษา
ทาให้เกิดความแตกต่าง กันในระดับอายุ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มาลิณี ฤาชุตกุล (2550 ) ที่ศึกษา วิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัด
นครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
3. ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เป็ นเพราะว่า ส่วนใหญ่สินค้า OTOP ที่ผบู้ ริ โภคเลือกซื้อ เป็ นสินค้าประเภท อาหาร (ร้อยละ 43.30) ทา
ให้การตัดสินใจเลือกซื้อไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ทาให้ไม่เกิดความแตกต่างในระดับการศึกษา จึง สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ปิ ยะวรรณ แสงทอง (2550) ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็ น
เพราะว่า สินค้า OTOP ส่วนใหญ่ผลิตโดยชาวบ้านที่ไม่ได้ทางานนอกบ้าน แต่มีฝีมือในการประดิษฐ์
รวมกลุ่มกันผลิตสินค้า OTOP ทาให้อาชีพที่เป็ นผูบ้ ริ โภคสินค้ า OTOP มีอาชีพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่ง ขัดแย้ง กับงานวิจยั ของ ปิ ยะวรรณ แสงทอง (2550 ) ที่ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กบั การตั ดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิต
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน อย่างมี นยั สาคัญทา งสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า สินค้า OTOP บางอย่าง เป็ นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง เช่น ผ้าไหม เป็ นต้น ทาให้
ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการซื้อสินค้าต้องมีรายได้เหมาะสมกับสินค้า OTOP แต่ละประเภทซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปิ ยะวรรณ แสงทอง (2550 ) ที่ ทาการศึกษาวิจ ั ยเรื่ อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5.5 ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่
ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ด้านผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับ มาก โดยในเรื่ อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมีการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบการสินค้า OTOP ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควร
ให้คาปรึ กษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ในทุกด้าน ในเรื่ องการให้ความรู้ในการ ถนอมอาหาร
วิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท เพื่อให้อาหารมีคุณภาพ สามารถเก็บรักษาได้นาน
ขึ้น และสามารถผลิตได้มาตรฐาน สากลเป็ นที่ยอมรับมากขึ้น ตลอดจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้า OTOP ได้ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค และเพื่อเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
ในท้องตลาด
2. จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่
ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ด้านราคา อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นควรตั้งราคาให้
เหมาะสม เพราะผูบ้ ริ โภคคานึงถึงความเหมาะสมของราคา หากตั้งราคาให้ต่าไม่ได้ ก็กลับไปเพิ่มคุณค่า
ให้กบั สินค้า OTOP ให้มากขึ้น เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเห็นถึงประโยชน์ความแตกต่าง และมีคุณค่าเพิม่ ขึ้น ซึ่ง
วิธีน้ ีจะช่วยเพิ่มปริ มาณการบริ โภคของลูกค้าปัจจุบนั และดึงผูไ้ ม่บริ โภคให้กลับมาบริ โภคได้อีกด้วย
3. จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่
ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดจาหน่าย อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น ควร
มีการกระจายสินค้าให้คลอบคลุมทัว่ ถึงทุกช่องทางการจัดจาหน่
าย เพิม่ ช่องทางให้มากยิง่ ขึ้น
ผูป้ ระกอบการสินค้า OTOP ควรมีการรวมกลุ่มกันและจัดสถานที่สาหรับจาหน่ายสิน ค้า OTOP ของ
กลุ่ม ทาให้เกิดอานาจต่อรองในการจาหน่ายสินค้า OTOP ได้
4. จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่
ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ด้านส่งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับ มาก ดังนั้น
ควรมีพนักงานให้คาแนะนาสินค้า เพื่อให้ลกู ค้าทราบถึง คุณประโยชน์และความแตกต่างของสินค้า
และกระตุน้ การทดลองบริ โภคให้กบั ลูกค้า อีกทั้งหน่วยงานการท่องเที่ยวและองค์การบริ หารส่วนตาบล
ควรทาการประชาสัมพันธ์ในสื่อให้มากขึ้น เป็ นการช่วยให้ สินค้า OTOP เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
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5. จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นปัญหาทางด้านเงินทุนน้อย บ่งชี้ให้เห็นว่านอกจากทางกลุ่มจะ
มีปัญหาในการดาเนินงานทางด้านการตลาด เช่นเดียวกับการศึกษาของ อารี ย ์ เดวี (2548) ได้
ทาการศึกษ าเรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์ดา้ นการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดตาก นอกจากนั้น ทางกลุ่มยังมีปัญหาในด้านการวางแผนการเงินและการบัญชี ทาให้กลุ่ม OTOP
มี ศักยภาพในการพัฒนาแต่ละด้านของสินค้าได้นอ้ ย อีกทั้งบุคลากรที่เป็ นสมาชิกกลุ่มขาดความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับด้านการผลิต ส่งผลให้สินค้าที่ผลิตออกมาขาดมาตรฐาน บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยงั ไม่มี
ความหลากหลาย ไม่ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภค และไม่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่นเดียวกับ การศึกษา
ของ พิษณุ แก้วนัยจิตร (2548) ทาให้เกิดปัญหาทางการตลาด ดังนั้น ประเด็นสาคัญที่ จะพัฒนาสินค้า
OTOP ให้มีความเข้มแข็งนั้น ต้องทาให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มรู้วิธีการวางแผนธุรกิจ หรื อการดาเนินงาน
วางแผนการตลาด ก่อนการผลิตสินค้าออกจาหน่าย
6. การจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย กระจายสินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มเป้ าหมาย โดย
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่องทางต่า งๆ ได้แก่ การจัดให้มีผแู้ ทนจาหน่ายอิสระในลักษณะผูค้ า้ ส่ง แบบ
เลือกสรรเพียง 1 ราย ให้เป็ นผูก้ ระจายสินค้าในแต่ละจังหวัด ฝากจาหน่ายร้านค้าจาหน่ายของฝากตาม
หน่วยงานราชการ ตลอดจนการเข้าร่ วมงานแสดงสินค้าหรื อจา หน่ายสินค้าที่หน่วยงาน ราชการหรื อ
ภาคเอกชนจัดขึ้นในสถานที่ต่างๆ และให้มีการจัดงานแสดงสินค้าหรื อจาหน่ายสินค้า อย่างสม่าเสมอ
5.6 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่อไป
1. การวิจยั ในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เท่านั้น ในโอกาสต่อไปควรศึกษาพฤติ กรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของ
ประชาชน ในจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ขยายตลาดสู่
ภูมิภาคของประเทศแก่ผปู้ ระกอบการ
3. ทาการศึกษาถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP โดย
เปรี ยบเทียบกับธุรกิจที่มีสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งจะทาให้ได้แง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ต่อไป เพื่อหาแนวทางมาปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นมาตรฐานมากยิง่ ขึ้นและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากยิง่ ขึ้นด้วย
4. ควรศึกษาแนวโน้มการเติบโต ปัญหา และอุปสรรคของ การเลือกซื้ อสินค้า OTOP ของ
ผูบ้ ริ โภคในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการตลาดของธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด และรักษาส่วนแบ่งในตลาดหรื อสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในการเลือก
ซื้อสินค้า OTOP ของผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP
ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. อายุ
( ) 1. 20 ปี หรื อต่ากว่า
( ) 3. 31 – 40 ปี
( ) 5. 51 – 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
( ) 3. ปริ ญญาโท
4. อาชีพหลัก
( ) 1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 3. รับจ้างทัว่ ไป
( ) 5. แม่บา้ น
( ) 7. อื่นๆ ระบุ.......................
5. รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน
( ) 1. 10,000 บาท หรื อต่ากว่า
( ) 3. 20,001 – 30,000 บาท
( ) 5. มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป

( ) 2. 21 – 30 ปี
( ) 4. 41 – 50 ปี
( ) 6. 60 ปี ขึ้นไป
( ) 2. ปริ ญญาตรี
( ) 4. สูงกว่าปริ ญญาโท
( ) 2. พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) 4. ธุรกิจส่วนตัว
( ) 6. นักเรี ยน/นักศึกษา

( ) 2. 10,001 – 20,000 บาท
( ) 4. 30,001 – 40,000 บาท

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP ของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว
6. ท่านซื้ อสิ นค้า OTOP ประเภทใด มากที่สุด (เพียงคาตอบเดียว)
( ) 1. อาหาร
( ) 2. เครื่ องดื่ม
( ) 3. เสื้ อ ผ้าเครื่ องแต่งกาย
( ) 4. ของใช้และของประดับตกแต่ง
( ) 5. ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
( ) 6. อื่นๆ ระบุ....................
7. วัตถุประสงค์สาคัญที่สุดในการซื้ อสิ นค้า OTOP ของท่าน (เพียงคาตอบเดียว)
( ) 1. ต้องการอุดหนุนสิ นค้า OTOP
( ) 2. เพื่อใช้เองส่วนตัว
( ) 3. เป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
( ) 4. เพื่อใช้ในครอบครัว
( ) 5. เพื่อไปขายต่อ
( ) 6. อื่นๆ ระบุ....................
8. บุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP ของท่าน
( ) 1. เพื่อน
( ) 2. ครอบครัว
( ) 3. หัวหน้างาน
( ) 4. ตนเอง
( ) 5. อื่นๆ ระบุ....................
9. ท่านเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP เมื่อใดบ่อยที่สุด
( ) 1. วันจันทร์ – วันศุกร์
( ) 2. วันเสาร์ – วันอาทิตย์
( ) 3. วันหยุดนักขัตฤกษ์
10. ท่านมีการเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP อย่างไร
( ) 1. ซื้ อทันทีเมื่อเห็นสิ นค้า
( ) 2. ใช้เวลาตัดสิ นใจ ภายใน 1 วัน
( ) 3. ใช้เวลาตัดสิ นใจ มากกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน
( ) 4. ใช้เวลาตัดสิ นใจ มากกว่า 3 วัน

ตอนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสิ นค้า OTOP ที่ผลิตโดย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. ตรายีห่ อ้ ของผลิตภัณฑ์
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
3. ประเภทและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์
หลากหลาย
4. อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
5. ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะประจาท้องถิ่น
6. มีการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
7. เครื่ องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
8. มีรับประกันรับคืนสินค้าที่ชารุ ดจากการผลิต
ด้ านราคา
9. ราคาผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิด
เดียวกัน
10. สามารถต่อรองราคาได้
11. มีวิธีการชาระเงินหลากหลาย
12. ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม
13. มีการให้ขอ้ มูลราคาสินค้า
14. มีระดับราคาที่หลากหลาย
ด้ านการจัดจาหน่ าย
15.ความสะดวกในการหาซื้อ
16.สถานที่จาหน่ายสะอาด สวยงาม

ระดับความสาคัญที่มผี ลต่อการเลือกซื้อ
มาก มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

ระดับความสาคัญที่มผี ลต่อการเลือกซื้อ
มาก มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

17.มีสินค้าพร้อมสาหรับการขายอยูเ่ สมอ
18. มีวิธีแสดงการผลิตสินค้าให้ลกู ค้าชม
19.สถานที่ซ้ือสะดวกต่อการเดินทางและจอดรถ
20.การสัง่ ซื้อผ่านทางโทรศัพท์
21.สามารถชมสินค้าได้ทางเว็บไซต์
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
22.การส่งเสริ มการขาย เช่น การให้ส่วนลด มี
ของแถม
23.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ
24.การบริ การของพนักงานขาย
25.พนักงานขายมีอธั ยาศัยดี
26.พนักงานขายแต่งกายสุภาพ
27.พนักงานขาย มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
28.ความรวดเร็ วในการให้บริ การของพนักงาน
ขาย
29. มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง

ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่ต้องการให้ สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปรับปรุงและพัฒนา
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******************* ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม *****************

