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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ
ชุมชนในมุมมองของผูบริโภคอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภคอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชน               
ในมุมมองของผูบริโภคอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑชุมชน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการ
สุมตัวอยางจํานวน 385 คน จึงใชสูตรของ คอแครน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที คาเอฟ 
และวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี แอลเอสดี โดยกําหนดระดับความสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) ผูบริโภคผลิตภัณฑชุมชนมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภคอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความตองการของผูบริโภค ดานการสื่อสาร            
มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมากท่ีสุด ดานความสะดวกในการซ้ือ ดานตนทุนของผูบริโภค อยูใน
ระดับมาก  
 2) ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกัน สถานภาพสมรสตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภคอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน และผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน อาชีพตางกัน รายไดเฉลี่ย          
ตอเดือนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภคอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 
 3) ผูบริโภคท่ีบริโภคผลิตภัณฑชุมชนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม  
ทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกตางกัน  
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to: 1) study the marketing mix of 
community products from the point of view of consumers in Bangsai District, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province 2) compare the marketing mix of the community products 
from the point of view of the consumers in Bangsai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province by their personal factors, and 3) compare the marketing mix of the community 
products from the point of view of the consumers in Bangsai District, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province by the different product communities. The appropriate sample size 
of 385 participants was calculated using Cochran’s formula. The instrument for data 
collecting was a questionnaire, and the statistical analysis was performed using 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and LSD at the statistically significant 
level of 0.05. 
 The findings were as follows:  
 1) The study of the marketing mix of the community products from the 
point of view of the consumers revealed that it was rated at a high level. When each 
aspect was individually considered, the aspects of consumer wants and needs and 
communication were rated at the highest level, whereas the aspects of purchasing 
convenience and costs were rated at a high level.  
 2) The personal factors gender, marital status and education level did not 
affect the consumers point of view but differences in the consumer's age, career and 
monthly income did produce differences.   
 3) Consumers of different community products had different opinions 
regarding the marketing mix of the community products.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากความกรุณา และความชวยเหลืออยางดี
ยิ่งจาก อาจารย ดร.ไอลดา อรุณศรี ประธานท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ซ่ึงไดใหคําปรึกษาแนะนํา    
และขอเสนอแนะในการแกไขงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณดวยความเอาใจใสตลอดมา ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคริต ศรีทอง รองคณบดีฝายบริหาร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ อาจารย ดร.ดนุชา สลีวงศ               
รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ              
ในพระบรมราชูปถัมภ  อาจารย ดร.ณัตตยา เอ่ียมคง อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ท่ีไดกรุณาตรวจสอบ
แกไขและใหขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงแบบสอบถามเก่ียวกับเครื่องมือวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ 
สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีใหขอมูล จนทําใหงานวิจัยฉบับนี้
สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
 ขอขอบพระคุณ ประชาชนอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีใหความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถามเปนอยางดี และเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัยครั้งนี้ 
 คุณคาและประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญุตาบูชาแด บิดา 
มารดา ครู อาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานของผูศึกษาท่ีไดอบรมสั่งสอนและบรรลุผลสําเร็จ            
มาจนบัดนี้  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
  กระแสโลกาภิวัตนมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว เชน การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ เปนเหตุใหรัฐบาลเล็งเห็นถึงความจําเปนท่ีตองเพ่ิม
ศักยภาพและโอกาสใหกับประชาชน เพ่ือใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพและม่ันคง 
ในการสรางความเขมแข็งกับภาคประชาชนใหสามารถยืนหยัดไดดวยตัวเอง และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันในระดับรากหญา (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2547)  
  จากนโยบายในการแกไขปญหาความยากจนโดยมีการกระจายความเจริญลงสูภูมิภาค          
ดวยการสรางงาน สรางรายไดและการมีงานทําของประชาชน จึงไดมีการกําหนดแนวทางการ
เสริมสรางรายไดแนวทางหนึ่งดวยการสงเสริมดวยการใหประชาชนใชภูมิปญญาทองถ่ินและทรัพยากร
ท่ีมีอยูในทองถ่ินมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีมีความเปนเอกลักษณในแตละพ้ืนท่ี โดยใชชื่อวา             
“หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” หรือ OTOP ซ่ึงการดําเนินงานของภาครัฐเพ่ือมุงชวยเหลือสนับสนุนการ
สรางความเขมแข็งแกภาคประชาชน แตในอนาคตภาครัฐอาจลดบทบาทในฐานะเปนผูกระตุนลง   
และคอยสงเสริมใหชุมชนอยูรวมกันแบบ Knowledge-Besed Cluster หรือ หมายถึงการนําองค
ความรู และความเชี่ยวชาญของเครือขายภาคีการพัฒนา มาพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหมีความ
ยั่งยืน ภายใตการรวมมือระหวางปญญาชน เอกชน และชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2551)  
  หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนแนวคิดท่ีเนนกระบวนการสรางรายไดจากผลิตภัณฑในแตละ
หมูบาน ชุมชน หรือตําบล เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหแตละชุมชนไดนําทรัพยากรภูมิปญญา           
ในทองถ่ินมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการคุณภาพท่ีมีจุดเดนและมูลคาเพ่ิมเปนท่ีตองการของ
ตลาด สอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของทองถ่ิน โดยยึดหลักการพ่ึงตนเองของชุมชน และรัฐ
พรอมท่ีจะชวยเหลือในดานความรูสมัยใหมและการบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินคาชุมชนสูตลาดท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ   
  นอกจากนี้ยังเปนแนวคิดท่ีตองการใหแตละทองถ่ินมีผลิตภัณฑหลักอยางนอย 1 ประเภท  
ท่ีใชวัตถุดิบทรัพยากรของทองถ่ินลดปญหาการอพยพยายถ่ินไปสูเมืองใหญ เปนการสรางเศรษฐกิจ
ชุมชนท่ีสอดคลองกับการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเปนเครื่องมือกระตุนใหเกิด
กระบวนการเรียนรูของชุมชน สงเสริมกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน สรางชุมชนท่ีเขมแข็งพ่ึงตนเองได 
  ภาครัฐโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของไดทุมเทสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ผานหลาย
มาตรการ  ตั้งแตการสรางผูนําเครือขายระดับอําเภอและจังหวัดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี สรางตราของ
สินคา ( Brand) ใหเปนท่ีรูจักและยอมรับของผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ จัดมหกรรมสินคา          
และกิจกรรมพิเศษ (Trade Fair and Special Events) ในการเพ่ิมชองทางการจําหนายในรูปแบบตาง  ๆ
จัดฝกอบรมโดยหนวยงานตาง ๆ จัดฝกอบรมใหแกผูผลิตและเจาหนาท่ี รวมกวา 32,000 คน กําหนด
มาตรฐาน มผช.กวา 1,100 เรื่อง รับรอง มผช. กวา 11,000 ราย  มีการพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ
ท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน  มีการข้ึนทะเบียนผูผลิตท่ัวประเทศกวา 35,000 ราย และคัดสรรสุดยอด
ผลิตภัณฑ (OPC) กวา 27,000 ผลิตภัณฑ (ไพศาล ริ้วธงชัย, 2551)  
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  จากขอมูลจะเห็นไดวา  การกระตุนและสนับสนุนของภาครัฐทําใหผลิตภัณฑเปนท่ีรูจัก   
และยอมรับของผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ มีการพัฒนาของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจึงทําใหมี
การข้ึนทะเบียนผูผลิตท่ัวประเทศเปนจํานวนมาก  การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด จึงเปน
สิ่งนาสนใจอยางยิ่ง   
  ผลิตภัณฑชุมชนอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการข้ึนทะเบียนผูผลิต           
และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนเปนจํานวนมากท่ีไดลงทะเบียนไว โดยแบงประเภทผลิตภัณฑ
ชุมชนออกเปน 5 ประเภท คือ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผาเครื่องแตงกาย ของใช ของตกแตง ของท่ี
ระลึกและสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร เปนสินคาท่ีผลิตโดยชาวบาน ซ่ึงบางรายขาดความรูทางดาน
การตลาด การนําผลิตภัณฑออกสูตลาดใหญ ไมมีเงินทุนมากมายในการทําโฆษณา ประชาสัมพันธ 
หรือสื่อตาง ๆ ทําใหไมเปนท่ีรูจัก และการจําหนายสวนใหญอยูแตในหมูบาน ซ่ึงอาจสงผลทําให
ผูบริโภคไมสามารถเขาถึงผลิตภัณฑชุมชนไดอยางท่ัวถึง (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางไทร, 
2558) 
  จากสภาพผลิตภัณฑชุมชนและ ปญหาท่ีพบขางตน  ผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑ
แตกตางกันไป  ผูวิจัย จึงสนใจ ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  และ เพ่ือ เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา            
เพ่ือผูบริโภคสามารถนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจซ้ือเพ่ือใหไดผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนประโยชน
สูงสุด รวมท้ังผูผลิตและผูประกอบการเพ่ือนําผลวิจัยท่ีไดเปนขอมูลเบื้องตน ในการกําหนดกลยุทธ
ทางการตลาด และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ใหตรงกับความตองการและตอบสนองความ         
พึงพอใจของผูบริโภคใหมากท่ีสุด  
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย   
  1.2.1 เพ่ือศึกษ าปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  1.2.2 เพ่ือ เปรียบเทียบ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
  1.2.3 เพ่ือ เปรียบเทียบ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑชุมชน 
 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  ในการศึกษาคนควา  เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จากแนวคิดสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2557) ไดแบงผลิตภัณฑชุมชนออกเปน 5 ประเภท จึงไดนําแนวความคิด
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ของ (Lauterborn, 1990 อางถึงใน บุริม โอทกานนท, 
2556) มาใชในการกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม  
         (Independent Variables)           (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย  
  1.4.1 ผูบริโภค ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันใหความสําคัญกับ ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 
  1.4.2 ผูบริโภค ท่ีบริโภคประเภทผลิตภัณฑชุมชนแตกตางกันใหความสําคัญกับ ปจจัย           
สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกตางกัน 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
  ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย   เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน 
ในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
  1.5.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1) ประชากร  ไดแก ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไมทราบ
จํานวนประชากรท่ีแนนอน     
   2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยการสุมตัวอยางจํานวน 385 คน จึงใชสูตรของ W.G. Cochran 1953, อางถึงใน 
ยุทธ ไกยวรรณ และคนอ่ืน ๆ, 2553  

ปจจัยสวนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  สถานภาพการสมรส 
4.  ระดับการศึกษา 
5.  อาชีพ 
6.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ในมุมมองของผูบริโภค 

1. ความตองการของผูบริโภค (Customer 
Wants and Needs) 

2. ตนทุนของผูบริโภค (Consumer’s Cost 
to Satisfy) 

3. ความสะดวกในการซ้ือ 
(Convenience to Buy) 

4. การสื่อสาร (Communication)      

ประเภทผลิตภัณฑชุมชน 
1.  ประเภทอาหาร 
2.  ประเภทเครื่องดื่ม 
3.  ประเภทผา เครื่องแตงกาย 
4.  ประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก 
5.  ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
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  1.5.2 ขอบเขตดาน ระยะเวลา สําหรับระยะเวลาทําการวิจัย ตั้งแตเดือน มิถุนายน 2558-
พฤษภาคม 2559 
  1.5.3. ขอบเขตดานเนื้อหา 
   1) ตัวแปรท่ีศึกษา 
    1.1) ตัวแปร ตน คือ ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพการ
สมรส 4) ระดับการศึกษา 5) อาชีพ 6) รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
    1.2) ประเภทผลิตภัณฑชุมชน ไดแก 1) ประเภทอาหาร 2) ประเภทเครื่องดื่ม   
3) ประเภทผา เครื่องแตงกาย 4) ประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก 5) ประเภทสมุนไพรท่ีไมใช
อาหาร 
   2) ตัวแปรตาม คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก  
    2.1) ความตองการของผูบริโภค  
    2.2) ตนทุนของผูบริโภค  
    2.3) ความสะดวกในการซ้ือ  
    2.4) การสื่อสาร     
 
1.6 คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
  1.6.1 ผลิตภัณฑชุมชน หมายถึง  ผลิตภัณฑท่ีรูจักกันในชื่อของหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยชาวบาน กลุมชาวบานรวมตัวกันโดยมุงเนนการใชทรัพยากรท่ีมีอยู
ในชุมชน และรวมถึงผูผลิตรายเดียวและผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอย  คือผลิตภัณฑ
ประเภทอาหาร  ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผา เครื่องแตงกาย ประเภทของใช ของตกแตง ของท่ี
ระลึก  และประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร  ดังนี้ 
   1) ประเภทอาหาร  หมายถึง  ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารแปรรูป ซ่ึงไดรับ
มาตรฐาน อย. GAP GMP MACCP Qmark มผช. มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ
เพ่ือการจําหนายท่ัวไป   
   2) ประเภทเครื่องดื่ม  หมายถึง  ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ไดแก 
สุราแช สุรากลั่น สาโท อุ ไวน เหลาขาว 35 - 40  ดีกรี เปนตน และเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล  
   3) ประเภทผา เครื่องแตงกาย  หมายถึง  ผาทอและผาถักจากเสนใยธรรมชาติหรือ
เสนใยสังเคราะห รวมท้ังเสื้อผา เครื่องนุงหม และเครื่องแตงกายท่ีใชประดับตกแตงประกอบการแตง
กาย ท้ังเพ่ือประโยชนในการใชสอยและเพ่ือความสวยงาม   
   4) ประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมีไวใชหรือตกแตง
ประดับในบาน สถานท่ีตาง ๆ เชน เครื่องใชในบาน เครื่องครัว เครื่องเรือน ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ใชสอย หรือ ประดับตกแตง หรือใหเปนของขวัญ เพ่ือใหผูรับนําไปใชสอยในบาน ตกแตงบานรวมถึง
สิ่งประดิษฐท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิต ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน และสินคานั้นตองไมผลิตโดยใช
เครื่องจักรเปนหลัก และใชแรงคนเปนสวนเสริมหรือไมใชแรงงานคน  



5 

   5) ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑจากสมุนไพร หรือมีสมุนไพร
เปนสวนประกอบอาจใชประโยชน และอาจสงผลตอสุขภาพ ไดแก ยาจากสมุนไพร เครื่องสําอาง
สมุนไพร  
  1. 6.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย ความตองการของผูบริโภค ตนทุนของผูบริโภค  ความสะดวก
ในการซ้ือ การสื่อสาร ดังนี้ 
   1) ความตองการของผูบริโภค (Consumer Wants and Needs) คือ มองวาผูบริโภค
ตองการอะไร ผลิตสินคานี้แลวผูบริโภคจะซ้ือไปใชหรือไม เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันเรียนรู             
ท่ีจะเลือกบริโภคสินคาแบบไหน อยางไร ไมใชผูผลิต ผลิตสินคาอะไรออกมาก็จะขายไดทุกอยาง
เหมือนเม่ือกอน ยิ่งปจจุบันผูบริโภคใสใจกับการเลือกซ้ือสินคามากข้ึน เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้นผูบริโภคก็อาจเลือกเฉพาะสิ่งจําเปนเพ่ือแกปญหาความอยูรอดของผูบริโภคเอง    
   2) ตนทุนของผูบริโภค  (Consumer’s Cost to Satisfy) การตั้งราคาของตอง
คํานึงถึงตนทุนของผูบริโภค มากกวาตนทุนทางการผลิต โดยพิจารณาวากอนท่ีผูบริโภคจะจายเงินซ้ือ
สินคาชิ้นนั้น เขาตองมีคาใชจายอะไรมากอนหรือไม เชน คา เดินทาง  คาท่ีจอดรถ และคาเสียเวลา 
เม่ือผูบริโภคพิจารณาแลวรูสึกคุมคากับตนทุนท่ีจายออกไปก็จะเลือกซ้ือสินคานั้น แตถาพิจารณาแลว
เห็นวาไมคุมคาผูบริโภคก็ไมเลือกซ้ือสินคานั้นเชนกัน  
   3) ความสะดวกในการซ้ือ ( Convenience to Buy) คือ คํานึงถึงความสะดวกใน
การซ้ือของลูกคาเปนสําคัญ ดวยการเพ่ิมชองทางในการจําหนายท่ีผูบริโภคสามารถซ้ือหาสินคาได
อยางสะดวกรวดเร็ว ไมมีขอจํากัดทางดานเวลาในการสั่งซ้ือสินคา มีชองทางการชําระเงินท่ี
หลากหลาย และการจัดสงสินคาท่ีรวดเร็วและตรงเวลา เปนตน  
   4) การสื่อสาร (Communication) วิธีการสื่อสารนั้นแทนท่ีจะใชสื่อเพ่ือการกระตุน
การตัดสินใจซ้ือแบบในอดีตท่ีเคยประสบความสําเร็จ แตวันนี้การสื่อสารตองมองวาท้ังสื่อและสารใดท่ี
ผูบริโภคจะรับฟง การตลาดวันนี้ไมใชวาผูบริโภคจะยอมฟงในสิ่งท่ีเราตองการจะพูดดังเชนเดิม            
แตวันนี้ผูบริโภคเลือกท่ีจะฟงและไมฟง เลือกท่ีจะเชื่อและไมเชื่อ ดังนั้นการสงเสริมการตลาดจึงควร
หันมาใหความสําคัญในเรื่องการสื่อสารมากกวาลด แลก แจก แถม แตใหความสําคัญในการสราง
เรื่องราว สรางความไวเนื้อเชื่อใจ ผานสื่อท่ีผูบริโภครับฟงมากกวา 
 
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
  1.7.1 ทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือผูบริโภคสามารถนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
ชุมชนท่ีเปนประโยชนสูงสุด   
  1.7.2 ทราบถึงการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการตลาด 
สําหรับผูท่ีสนใจผลิตสินคาผลิตภัณฑชุมชน   



6 

  1.7.3 ทราบถึง การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมอง 
ของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนแกผูท่ีเก่ียวของและผูท่ี
สนใจศึกษาคนควาไปใชในการศึกษาอางอิงตอไป 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค      
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตาง ๆ และผลงานวิจัย          
ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
  2.1 แนวคิดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
  2.2  แนวคิดสวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหม (The 4C’s Marketing Mix) 
  2.3  แนวคิด เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
  2.4  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  
  2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 แนวคิดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
  2.1.1 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
   นายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ ซ่ึงเปนผูวาราชการจังหวัดโออิตะ ไดเห็นปญหาในขณะนั้น 
จึงไดบริหารจัดการวางแนวทาง “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” ข้ึนมา โดยเนนใหแตละหมูบานไดมี
ผลิตภัณฑ 1 ชนิด เปนผลิตภัณฑท่ีใชวัตถุดิบจากผลผลิตในทองถ่ินตนเองโดยกําหนดนโยบาย ดังนี้ 
   1) ปรับเปลี่ยนสังคมผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ หรือ GNP (Gross National 
Product) มาเปนการสรางความพึงพอใจโดยรวมหรือ GNS (Gross National Satisfaction) เปนการ
ทําใหประชาชนมีรายไดสูงพอ ๆ กับรายไดของประชาชนในสหรัฐอเมริกา 
   2) เนนทางดานวัฒนธรรม โดยจัดนิทรรศการทางภาคเอเชียและประชาสัมพันธ
ชักชวนใหคนมาทองเท่ียว 
   3) เนนใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงจังหวัดโออิตะ เปนจังหวัดท่ีได ISO 14001 
จึงเนนท่ีจะพัฒนาดานสิ่งแวดลอมใหตอเนื่องและใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวประมาณรอยละ 70-80 เหตุผล
เพ่ือใหปาไดดูดซับคารบอนมอนนอกไซด และจังหวัดจะมีการเชื่อมโยงเครือขายสีเขียวในภาคพ้ืน
เอเชีย 
   สรุป จากปญหาของประเทศญี่ปุน ในจังหวัดโออิตะ เพ่ือความอยูรอดของประชาชน
ในพ้ืนท่ี จึงทําใหเกิดแนวความคิดในการแกไขปญหาจากการอพยพ เคลื่อนยายถ่ิน จึงไดมีการสราง
อาชีพจากการใชวัตถุดิบในชุมชนรวมท้ังอาศัยภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนั้นหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
จังหวัดโออิตะแหงประเทศญี่ปุน จึงมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับไปท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทย ก็ไดศึกษา
และสามารถนํามาบูรณการมาเปนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชนเดียวกัน 
   รัฐบาลภายใตการนําของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไดกําหนด
นโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑข้ึนในป พ.ศ. 2544 โดยพัฒนาและปรับปรุงแนวคิดจากการ
ดําเนินการบริหารจัดการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” ของผูวาราชการจังหวัดโออิตะแหงประเทศญี่ปุน          
ท่ีไดพยายามแกปญหาประชากรในทองถ่ินดวยมีฐานะท่ียากจนและลาหลัง โดยมีอาณาเขตใกลเคียง
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กับประเทศไตหวัน และประเทศเกาหลี เนื่องจากจังหวัดโออิตะเปนจังหวัดเล็ก ๆ และอยูบนเกาะคิวชู 
ทางตอนใตของประเทศญี่ปุน มีเนื้อท่ีทําการเกษตรกรรมนอยมากประมาณรอยละ 10 เทานั้น ดังนั้น
โอกาสท่ีจะสามารถพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑตาง ๆ ใหเปนเมืองอุตสาหกรรมจึงดอยและลาหลังกวา
จังหวัดอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงอยางเปรียบมิได จึงเกิดปญหาการอพยพ เคลื่อนยายถ่ินฐานของแรงงานไปสู
แหลงงานท่ีอุดมสมบูรณกวา 
   กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดความหมายของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(One Tumbon One Product-OTOP) หมายถึง ความมุงหวังใหกลุมราษฎร ไดมีอาชีพ มีงานทํา            
มีรายได มีการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ ดวยการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีผูบริโภคยอมรับได
ดวยตัวเอง ราษฎรยังคงอยูในทองถ่ิน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2551) 
   OTOP เปนแนวคิดท่ีเนนขบวนการสรางรายไดจากผลิตภัณฑในแตละหมูบานหรือ
ตําบลแนวคิดนี้สนับสนุนและสงเสริมใหทองถ่ินสามารถสรางสรรคผลิตภัณฑ โดยมีกิจกรรมการคิดคน
และพัฒนาผลิตภัณฑทางการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ และการประยุกตใชเทคโนโลยี
ทางดานการผลิตใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับและตองการของตลาดสากล โดยท่ีพลังกาย ( Energy) 
ความคิดสรางสรรค ( Creativity) และความปรารถนา ( Desire) ท่ีจะใชทรัพยากรท่ีหาพบในทองถ่ิน
เปนหลัก เพ่ือท่ีจะเกิดการสรางงานสรางรายได และนําไปสูเปาหมายของการกินดีอยูดี คุณภาพชีวิต  
ท่ีดีของประชาชน นอกจากนี้ยังเปนการสืบสานวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยูตอไป สราง
ความภาคภูมิใจใหกับคนรุนตอ ๆ ไป และวางรากฐานท่ีสําคัญของประเทศและสังคมไทย อีกท้ังเปน
แนวคิดท่ีตองการใหแตละหมูบานมีผลิตภัณฑหลัก 1 ประเภท เปนผลิตภัณฑท่ีใชวัตถุดิบทรัพยากร
ทองถ่ิน ลดปญหาการอพยพยายถ่ินไปสูเมืองใหญ ซ่ึงถือไดวาเปนการสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดข้ึน
เปนแนวคิดท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และเปนเครื่องมือท่ีกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของประชาชน เกิดการดําเนินงาน
พัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง นับเปนกลยุทธการพัฒนาท่ีอาศัยหมูบานเปนหนวยพัฒนา ( Unit of 
Development) โดยวัตถุประสงคของโครงการ คือ สรางงาน สรางรายไดแกชุมชน สรางความ
เขมแข็งแกชุมชนใหสามารถคิดเองทําเองในการพัฒนาทองถ่ิน สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  สงเสริมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑให
สอดคลองกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมทองถ่ิน (กรมพัฒนาชุมชน, 2551) 
   ผลิตภัณฑไมได หมายถึง ตัวสินคาเพียงอยางเดียว แตเปนกระบวนการทางความคิด 
รวมถึงการดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาภูมิปญญาไทย การทองเท่ียว
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน การแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือใหกลายเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดน มีจุดขาย เปนท่ีรูจักกันแพรหลายท้ังในประเทศและตางประเทศ 
  2.1.2 หลักการของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
   หลักการของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ คือ ตองการท่ีจะสรางความเจริญ
แกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีข้ึน โดยการผลิตหรือจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน ใหกลายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองท่ี
สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน สามารถจําหนายในตลาดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
โดยมีหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 
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   1) ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล ผลิตภัณฑตองมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง สอดคลองกับวัฒนธรรมและมีจุดเดนเฉพาะสอดคลองกับวัฒนธรรมภายในประเทศ   
และตลาดโลก 
   2) พ่ึงตนเองและคิดอยางสรางสรรค ตองมีการระดมความคิดในการคิดคนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ เพ่ือใหไดสิ่งท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะชวยกันทําได โดยคํานึงถึงการรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณี            
ในแตละทองถ่ินใหสอดคลองเหมาะสม ไมซํ้าแบบกัน และเปนเอกลักษณเฉพาะของหมูบานหรือตําบล 
   3) การสรางทรัพยากรมนุษย การสรางบุคคลท่ีมีความคิดกวางไกลมีความรู
ความสามารถใหเกิดข้ึนในสังคม มีการวางแผนการตลาด มุงเนนการผลิตและการบริการ โดยคํานึงถึง
ผูบริโภคเปนหลัก 
  2.1.3 นโยบายของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
   นโยบายของรัฐบาลท่ีจัดใหมีการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
เพ่ือใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาสินคา โดยรัฐบาลพรอมท่ีจะเขาชวยเหลือในดาน
ความรูสมัยใหมและการบริหารจัดการ เพ่ือเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดท้ังในประเทศ          
และตางประเทศ ดวยระบบรานคาเครือขายและอินเตอรเน็ต และไดมีการกําหนดระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2544        
ข้ึนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน สรางชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองได ใหประชาชนมี
สวนรวมในการสรางงาน สรางรายไดดวยการนําทรัพยากรและภูมิปญญาในทองถ่ินมาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดนและสรางมูลคาเพ่ิม สอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของทองถ่ิน ท้ังนี้ในการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
   1) สรางงาน สรางรายไดแกชุมชน 
   2) สรางความเขมแข็งแกชุมชนใหสามารถคิดเองทําเอง 
   3) สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
   4) สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   5) สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถ่ิน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2551) 
  2.1.4 วัตถุประสงคของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
   1) มุงม่ันใหกลุมราษฎร มีความรูความเขาใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ใหมีคุณภาพดี และสามารถจําหนายได 
   2) มุงม่ันใหกลุมราษฎรมีความสามารถในการบริหารจัดการเปนเครือขายเชื่อมโยง
จนเกิดธุรกิจอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได 
   3) มุงม่ันใหกลุมราษฎรมีความรูสึกเปนเจาของในตัวผลิตภัณฑ และในธุรกิจท่ี
ดําเนินการ 
   จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เปนแนวคิดท่ี
ตองการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสรางเอกลักษณสินคาชุมชนของแต
ละพ้ืนท่ี ท่ีตลาดรองรับและทําเปนธุรกิจท่ียั่งยืน ไมเพียงแตผลิตภัณฑแตรวมไปถึงกระบวนการทาง
ความคิด รวมถึงการบริการดูแล การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาภูมิปญญา
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ไทย การทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพ่ือใหกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดนจุดขายท่ีรูจักกันแพรหลายไปท่ัวประเทศและท่ัวโลก 
(คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ) 
  2.1.5 การแบงประเภทผลิตภัณฑ ของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
   ผลิตภัณฑโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แบงออกเปน 5 กลุม ประเภท
ผลิตภัณฑ 
   1) ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซ่ึงไดรับ
มาตรฐาน อย. GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย  ฮาลาล และมีบรรจุ
ภัณฑ เพ่ือการจําหนายท่ัวไป แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 
    1.1) ผลิตผลทางการเกษตรท่ีใชบริโภคสด เชน พืชผัก ผลไม เชน มะมวง 
สับปะรด สมเขียวหวาน มังคุด สมโอ กลวย เปนตน กรณีพันธุไม เชน ก่ิงพันธุมะมวง ก่ิงพันธุมะปราง 
ไมประดับ ฯลฯ ไมถือวาเปนผลิตภัณฑท่ีลงทะเบียนได 
    1.2) ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเปนวัตถุดิบและผานกระบวนการแปรรูปเบื้องตน 
เชน น้ําผึ้ง ขาวสาร ขาวกลอง ขาวฮาง เปนตน เนื้อสัตวแปรรูป เชน เนื้อโคขุน เนื้อนกกระจอกเทศแชแข็ง 
หมูแดดเดียว หมูยอ แหนม ไสอ่ัว ไสกรอก ปลาอบรมควัน หอยจอ เปนตน อาหารประมงแปรรูป 
เชน ไสกรอกปลา ปลาชอนแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว สมปลาตัว น้ําบูดู กะป กุงแหง น้ําปลา ปลา
รา เปนตน กรณีสัตวท่ีมีชีวิต เชน ไกชน ปลากัด ไมถือวาเปนผลิตภัณฑท่ีลงทะเบียนได เพราะไมผาน
กระบวนการแปรรูปเบื้องตน 
    1.3) อาหารแปรรูปก่ึงสําเร็จรูป/สําเร็จรูป เชน ขนมเคก เฉากวย ขนมโมจิ เตาสอ 
กระยาสารท กลวยฉาบ กลวยอบ มะขามปรุงรส ทุเรียนทอด กาละแม กะหรี่ปบ ขนมทองมวน ขาว
เกรียบ ขาวแตน น้ําพริกเผาและน้ําพริกตาง ๆ แจวบอง น้ําจิ้มสุก้ี น้ําปลาหวาน ผักกาดดอง พริกไทย 
แคบหมู ไขเค็ม กุนเชียง หมูทุบ หมูแผน เปนตน 
   2) ประเภทเครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ไดแก 
สุราแช สุรากลั่น สาโท อุ ไวน เหลาขาว 35-40 ดีกรี เปนตน และเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ไดแก 
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มประเภทพรอมดื่ม ผลิตภัณฑประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑประเภทชง เชน   
น้ําผลไม น้ําสมุนไพร เครื่องดื่มรังนก กาแฟค่ัว กาแฟปรุงสําเร็จ ขิงผงสําเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหมอน 
ชาจีน ชาสมุนไพร ชาชักน้ําเฉากวย น้ําเตาหูนมสด นมขาวกลอง เปนตน 
   3) ประเภทผา เครื่องแตงกาย หมายถึง ผาทอและผาถักจากเสนใยธรรมชาติ          
หรือเสนใยสังเคราะห รวมท้ังเสื้อผา เครื่องนุงหม และเครื่องแตงกายท่ีใชประดับตกแตงประกอบการ
แตงกาย ท้ังเพ่ือประโยชนในการใชสอยและเพ่ือความสวยงาม 
    3.1) ผา หมายถึง ผลิตภัณฑผาผืนท่ีทําจากเสนใย เสนดาย นํามาทอถักเปนผืนมี
ลวดลายเกิดจากโครงสรางการทอหรือตกแตงสําเร็จบนผืนผา ทําดวยมือ หรือเครื่องจักร รวมถึง
ผลิตภัณฑเสื้อผาและเครื่องนุงหมซ่ึงเปนเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห สิ่งทอ และผลิตภัณฑท่ี
ทําจากผาเปนหลัก และมีวัสดุอ่ืน เปนองคประกอบผสม เชน ผาไหม ผาฝาย ผาโสรง ผาขาวมา     
ผาคลุมไหล ผาบาติก ผาถุง ผาปกชาวเขา ผาคลุมผม หมวกกะปเยาะ ผาพันคอ เสื้อผาสําเร็จรูปบุรุษ
และสตรี เปนตน 
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    3.2) เครื่องแตงกาย หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีใชประดับตกแตงประกอบการแตงกาย        
ท่ีทําจากวัสดุทุกประเภทเพ่ือประโยชนในการใชสอย เชน รองเทา เข็มขัด กระเปาถือ เปนตน และ
เพ่ือความสวยงาม เชน สรอย แหวน ตางหู เข็มกลัด กําไล นาฬิกาขอมือ เนคไท หมวกแฟชั่น เปนตน 
   4) ประเภทของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมีไวใชหรือตกแตง
ประดับในบาน สถานท่ีตาง ๆ เชน เครื่องใชในบาน เครื่องครัว เครื่องเรือน ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ใชสอย หรือ ประดับตกแตง หรือใหเปนของขวัญ เพ่ือใหผูรับนําไปใชสอยในบาน ตกแตงบาน รวมท้ัง
สิ่งประดิษฐท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิต ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน และสินคานั้นตองไมผลิตโดยใช
เครื่องจักรเปนหลัก และใชแรงคนเปนสวนเสริมหรือไมใชแรงงานคน โดยแบงออกเปน 7 กลุม ดังนี้ 
    4.1) ไม หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก ท่ีมีวัสดุท่ีทําจากไมเปนหลัก 
เชน ไมแกะสลัก เฟอรนิเจอร กลองไม นาฬิกาไมตั้งโตะ โคมไฟกะลามะพราว ของเลนเด็ก เครื่อง
ดนตรีตูพระธรรม เรือจําลอง แจกันไม กรงนก ไมแขวนเสื้อ เปนตน 
    4.2) จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก ท่ีมีวัสดุท่ีเปน
เสนใยธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะหใด ๆ เชน พลาสติก นํามาจักสาน หรือ ถักสาน ถักทอ           
เปนรูปราง เชน ตะกรา กระจูดสาน เสื่อกก ท่ีรองจานทําจากเสื่อกก ท่ีใสของทําจากพลาสติกสาน 
กระจาด กระบุง กระดง กระติบขาว เชือกมัด เปลยวน โคมไฟผักตบชวา ไมกวาด กระเชาเถาวัลย 
พรมเช็ดเทา ฝาชี หมวกสานไมไผ เปนตน 
    4.3) ดอกไมประดิษฐ/วัสดุจากเสนใยธรรมชาติ หมายถึง ดอกไม ตนไม กลวยไม 
ผลไม ท่ีไมใชสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ แตทําจากวัสดุตาง ๆ เพ่ือเลียนแบบธรรมชาติ หรือ/และ
ผลิตภัณฑประเภทของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก ท่ีมีวัสดุท่ีทําจากกระดาษสาเปนหลัก เชน          
ถุงกระดาษ กลองกระดาษสา ตนไมประดิษฐ ผลไมประดิษฐ เปนตน 
    4.4) โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึกท่ีทําจาก
โลหะตาง ๆ เชน เงิน ทองเหลือง ดีบุก สแตนเลส ทอง สังกะสี เปนตน เปนสวนประกอบหลัก เชน 
ชอนสอม มีด ผลิตภัณฑภาชนะท่ีใชโลหะ ภาชนะท่ีทําจากสเตนเลสทุบ ทองเหลืองทุบ พิวเตอร 
บรอนซ แกะสลักท่ีใชตกแตงสถานท่ีตาง ๆ เปนตน 
    4.5) เซรามิค/เครื่องปนดินเผา หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมีการนําวัสดุประเภทดิน 
สินแร ไปข้ึนรูปและนําไปเผาดวยความรอนสูง เพ่ือเปนภาชนะ ของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก เชน 
เบญจรงค ถวยชาม ภาชนะกระเบื้อง เซรามิค โอง อาง กระถางตาง ๆ เปนตน 
    4.6) เคหะสิ่งทอ หมายถึง ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก ท่ีมีวัสดุทําจากผา             
มีการตัดเย็บ เชน ชุดเครื่องนอน พรมเช็ดเทา ผาปูโตะ ถุงมือถักสําหรับทําการเกษตร เปนตน 
    4.7) อ่ืน ๆ ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีใชวัสดุ อ่ืนใด 
นอกเหนือจากขอ 1 – 6 เชน ทําจากพลาสติก เรซิน แกว เทียน รูปวาด เปเปอรมาเช กระจก ซีเมนต 
ตนไมมงคล ตุกตาจากดินไทย ผลไมเผาดูดกลิ่น พระพุทธรูป เปนตน 
   5) ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑจากสมุนไพร หรือมีสมุนไพร
เปนสวนประกอบอาจใชประโยชน และอาจสงผลตอสุขภาพ ไดแก ยาจากสมุนไพร เครื่องสําอาง
สมุนไพร วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน เชน น้ํายาลางจานสมุนไพร สมุนไพร ไลยุงหรือกําจัดแมลง 
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และรวมถึงผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีใชทางการเกษตร เชน น้ําหมักชีวภาพ น้ําสมควันไม เปนตน 
แบงเปน 3 กลุม ยาจากสมุนไพร เครื่องสําอางสมุนไพร  
   ผลิตภัณฑชุมชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแบงผลิตภัณฑชุมชน
ออกเปน 5 ประเภท ไดแก ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผา เครื่องแตงกาย ประเภท
ของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 51 ราย (ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558) ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 

ช่ือกลุม/ผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP 

ประเภทผลิตภัณฑ 
อา

หา
ร 

เค
รื่อ

งด
ื่ม 

ผา
ฯ 

ขอ
งใ

ชฯ
 

สมุ
นไ

พ
รฯ

 

รา
ยไ

ดเ
ฉลี่

ย/
ป 

1. กลุมอาชีพทําอาหารบานแปง X     250,000 
2. นฤชลน้ํารังนก  X    120,000 
3. กลุมบานขนมไมตรา X     180,000 
4. นางมณฑา  เมืองงาม    x  264,000 
5. นายนภา  สุขสมพืช    x  1,020,000 
6. นางสาวชมพู  ชํานาญ    x  300,000 
7. กลุมอาชีพศิลปประดิษฐสนามชัย    X  3,600,000 
8. กลุมแมบานเกษตรชางนอยพัฒนา  x    400,000 
9. ปลาหวาน คุณากร x     950,000 
10. นางอัมพร  วิบูลย    x  200,000 
11. ธันยชนก  สุริยันต x     250,000 
12. แกวประดิษฐ (แกวถัก)    x  5,400,000 
13. แจวบองสมุนไพร x     125,000 
14. กลุมเกษตรกรปลอดสารพิษนิคมบางไทร x     720,000 
15. เครื่องเคลือบดินเผาเซรามิค    X  1,584,000 
16. นางสุกัญญา  เรืองเดช   x   420,000 
17. นางวารินทร  ฤทธิสนธิ ์    X  3,000,000 
18. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานเกาะ x     540,000 
19. กลุมดอกไมจันทร    X  130,000 
20. นางสาวชลธิชา  เกตุแกว    x  144,000 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)   
 

ช่ือกลุม/ผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP 

ประเภทผลิตภัณฑ 

อา
หา

ร 

เค
รื่อ

งด
ื่ม 

ผา
ฯ 

ขอ
งใ

ชฯ
 

สมุ
นไ

พ
รฯ

 

รา
ยไ

ดเ
ฉลี่

ย/
ป 

22. กลุมสตรีชางนอยพัฒนา x     275,000 
23. กลุมอาชีพเกษตรปลอดสารพิษ x     240,000 
24. เจเหลงอาหารทะเล x     1,200,000 
25. กลุมน้ําพริกแกงชางนอย x     480,000 
26. ของขวัญ    x  335,000 
27. กลุมขนมบานสงางาม x     192,000 
28. นางเจียม  จิตรโอฬาร x     300,000 
29. นางอัมพร  พุมพวง X     204,000 
30. ทองมวนกรอบ x     156,000 
31. วิสาหกิจชุมชนบานผักตบชวา    x  4,800,000 
32. บานขนมกรกมล X     9,600,000 
33. กลุมหัตถกรรมบานโตแตง    x  1,200,000 
34. นายสุวิทย  ไตรโชค X     5,500,000 
35. 88Wellness shop  x    400,000 
36. นายสมพร  วงษอนันต x     200,000 
37. บริษัทสยามรักษ จํากัด    x  48,000,000 
38. นายถวัล  ไตรอุโภค x     120,000 
39. นางรัตนา  วุฒิลาภ    x  7,000 
40. นายสายัณห  นพสวัสดิ ์    x  100,000 
41. ชนาภรพาณิชย X     120,000 
42. ตนออการเกษตร    x  1,336,000 
43. กระเปาผา Brand Khoniabai Craft   x   25,000 
44. คุณเล็ก หมูปงนมสด X     20,000 
45. อุษา  โอนออน x     25,000 
46. พันธไมมงคล    x  10,000 
47. นายบุญรุง  วุฒิลาภ x     30,000 
48. กลุมอาชีพขนมหมอแกงโบราณ x     14,000 
49. กวยเตี๋ยวไกรวน x     20,000 
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50. นางดลพร  ตั้งเกียรติอุดม x     6,000 
51. จารุณี  บิตแวว x     12,500 
52. กลุมขนมไทยบานหนาไม x     10,000 

 
2.2 แนวคิดสวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหม (The 4C’s Marketing Mix) 
  Lauterborn, B (1990) ไดเสนอแนวคิดในการทําการตลาดในรูปแบบ 4 c’s Marketing 
Mix ซ่ึงเปนสวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหม ดังนี้ (บุริม โอทกานนท, 2555 อางถึงใน  
Lauterborn, 1990; รัชชานนท  แยมศรี, 2556)    
  1) ความตองการของผูบริโภค ( Consumer Wants and Needs) คือ มองวาผูบริโภค
ตองการอะไร ผลิตสินคานี้แลวผูบริโภคจะซ้ือไปใชหรือไม เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันเรียนรูท่ีจะ
เลือกบริโภคสินคาแบบไหน อยางไร ไมใชผูผลิต ผลิตสินคาอะไรออกมาก็จะขายไดทุกอยางเหมือน
เม่ือกอน ยิ่งปจจุบันผูบริโภคใสใจกับการเลือกซ้ือสินคามากข้ึน เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ดังนั้น
ผูบริโภคก็อาจเลือกเฉพาะสิ่งจําเปนเพ่ือแกปญหาความอยูรอดของผูบริโภคเอง   
  2) ตนทุนของผูบริโภค  (Consumer’s Cost to Satisfy) การตั้งราคาของผูผลิตตอง
คํานึงถึงตนทุนของผูบริโภค มากกวาตนทุนทางการผลิต โดยพิจารณาวากอนท่ีผูบริโภคจะจายเงินซ้ือ
สินคาชิ้นนั้น เขาตองมีคาใชจายอะไรมากอนหรือไม เชน คา เดินทาง  คาท่ีจอดรถ และคาเสียเวลา 
เม่ือผูบริโภคพิจารณาแลวรูสึกคุมคากับตนทุนท่ีจายออกไปก็จะเลือกซ้ือสินคานั้น แตถาพิจารณาแลว
เห็นวาไมคุมคาผูบริโภคก็ไมเลือกซ้ือสินคานั้นเชนกัน  
  3) ความสะดวกในการซ้ือ ( Convenience to Buy) คือ คํานึงถึงความสะดวกในการซ้ือ
ของลูกคาเปนสําคัญ ดวยการเพ่ิมชองทางในการจําหนายท่ีผูบริโภคสามารถซ้ือหาสินคาไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว ไมมีขอจํากัดทางดานเวลาในการสั่งซ้ือสินคา มีชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย 
และการจัดสงสินคาท่ีรวดเร็วและตรงเวลา เปนตน  
  4) การสื่อสาร ( Communication) วิธีการสื่อสารนั้นแทนท่ีจะใชสื่อเพ่ือการกระตุนการ
ตัดสินใจซ้ือแบบในอดีตท่ีเคยประสบความสําเร็จ แตวันนี้การสื่อสารตองมองวาท้ังสื่อและสารใดท่ี
ผูบริโภคจะรับฟง การตลาดวันนี้ไมใชวาผูบริโภคจะยอมฟงในสิ่งท่ีเราตองการจะพูดดังเชนเดิม แต
วันนี้ผูบริโภคเลือกท่ีจะฟงและไมฟง เลือกท่ีจะเชื่อและไมเชื่อ ดังนั้นการสงเสริมการตลาดจึงควรหัน
มาใหความสําคัญในเรื่องการสื่อสารมากกวาลด แลก แจก แถม แตใหความสําคัญในการสราง
เรื่องราว สรางความไวเนื้อเชื่อใจ ผานสื่อท่ีผูบริโภครับฟงมากกวา  
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  จากความหมายของสวนประสมการทางตลาด สรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบริโภค  หมายถึง การท่ีมีสินคาสนองความตองการของกลุมเปาหมายหรือผูบริโภค โดย
จะประกอบดวยปจจัยสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย ความตองการของผูบริโภค 
(Customer Wants and Needs)  ตนทุนของผูบริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) ความ
สะดวกในการซ้ือ (Convenience to Buy) และการสื่อสาร (Communication)  
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  
  พฤติกรรมผูบริโภค  (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริโภคทําการคนหา 
การคิด การซ้ือ การใช การประเมินผล ในสินคาและบริการ ซ่ึงคาดวาจะตอบสนองความตองการ          
ชิฟแมนและคานุค (Schiffman & Kanuk, 2000 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ, 2547 ) 
หรือเปนข้ันตอนซ่ึงเก่ียวกับความคิด ประสบการณ การซ้ือ การใชสินคาและบริการของผูบริโภค         
เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของเขา โซโลมอน ( Solomon, 2002 อางถึงใน           
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ, 2547) 
  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตาง ๆ ท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลเขา
ไปเก่ียวของ เพ่ือทําการเลือกสรรการซ้ือ การใช หรือการบริโภค อันเก่ียวกับผลิตภัณฑ บริการ 
ความคิด หรือประสบการณ เพ่ือสนองความตองการ และความปรารถนาตาง ๆ ใหไดรับความพอใจ 
(Solomon, 1996) 
  พฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer Buying Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบริโภคคนสุดทาย ไมวาจะเปนบุคคลหรือครัวเรือนท่ีทําการซ้ือสินคาและบริการสําหรับการบริโภค
สวนตัว (วารุณี และคนอ่ืน ๆ, 2546) 
  ธารงค อุดมไพจิตรกุล ( 2547) ไดใหความหมายไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแตละบุคคล ในการจัดหา การซ้ือ การใชประโยชน 
จากสินคาและบริการท่ีซ้ือมาเพ่ือตอบสนองความตองการท้ังดานพ้ืนฐานและดานจิตใจ ดวยรายไดท่ีมี
จํากัด 
  ศิวารัตน ณ ปทุม และคนอ่ืน ๆ (2550) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทํา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ท้ังนี้หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซ่ึงเกิดข้ึนกอน และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา ประเด็นสําคัญของคําจา
กัดความก็คือ กระบวนการตัดสินใจท่ีมีอยูกอน ( Precede) หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในขณะใดขณะหนึ่งท่ีผูบริโภคซ้ือสินคานั้น จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาท่ีมี
สวนสรางสมและขัดเกลาทัศนคติรวมท้ังคํานิยม 
  อัศนอุไร เตชะสวัสดิ์ ( 2549) กลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer Behavior)           
ตาม Engel, Blackwell & Miniard (1990) ไดใหความหมายไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การ
กระทําตาง  ๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา การบริโภคและการจับจายใชสอยซ่ึงสินคา   
และบริการ รวมท้ังกระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนท้ังกอนและหลังกระทําดังกลาวดวย 
  ชิฟแมน และคานุค (Schiffman & Kanuk, 1994) ไดใหความหมายไววา พฤติกรรม
ผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาการคนหา ( Searching) การซ้ือ ( Purchasing) การใช 
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(Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาด
วาจะตอบสนองความตองการเขา 
  จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภคเปนกระบวนการท่ีบุคคลจะทํา
การตัดสินใจวาจะซ้ือสินคาและบริการอะไรหรือไม อยางไร ถาซ้ือจะซ้ือท่ีไหน เม่ือไร มีวิธีการซ้ือ  
การใชสินคาและบริการนั้นอยางไร โดยมีลักษณะสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภค ดังนี้ 
  1) พฤติกรรมผูบริโภคมีความแปรเปลี่ยน เนื่องจากเปนการกระทําของมนุษยท่ีไดรับ
อิทธิพลจากสิ่งท่ีไม มีความคงท่ี ไดแก สภาวะแวดลอมภายนอกและพฤติกรรมความรูสึกนึกคิดความรู
ความเขาใจของผูบริโภคเอง กลยุทธการตลาดควรตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคดวยเชนกัน 
  2) พฤติกรรมผูบริโภคเก่ียวของกับการมีปฏิสัมพันธกันระหวางความรูสึกนึกคิดการกระทํา
ของตัวผูบริโภคกับสภาวะแวดลอมภายนอก คือพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเกิดข้ึน มิไดเกิดจากปจจัยดานตัว
ผูบริโภคเพียงลําพัง แตจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายนอกท่ีอยูแวดลอมผูบริโภคดวย 
  3) พฤติกรรมผูบริโภคเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยน กลาวคือ มีการแลกเปลี่ยนบางสิ่งท่ีมีคา
ระหวางมนุษยดวยกัน ซ่ึงอาจจะแลกโดยการซ้ือดวยเงินและสิ่งอ่ืน  ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑบริการ 
ความคิด หรือประสบการณตาง ๆ  
  4) พฤติกรรมผูบริโภคมีความเก่ียวของกับกระบวนการ การไดมา ( Acquiring) การบริโภค 
(Consuming) ซ่ึงผลิตภัณฑ บริการ ความคิด และประสบการณตาง  ๆ จะเห็นวาพฤติกรรมผูบริโภค
เก่ียวของกับ 3 ชวงเวลาใหญ  ๆ ไดแก ชวงการคนหาและทําการซ้ือเพ่ือใหไดมาชวงของการใชหรือ
การบริโภค และชวงเลิกใชหรือการกําจัดท้ิง ซ่ึงนักการตลาดท่ีมีความละเอียดรอบคอบตองดาเนินการ
กลยุทธการตลาดท่ีสามารถสรางความพึงพอใจแกผูบริโภคได  
  พฤติกรรมของผูซ้ือเริ่มตนจากการมีสิ่งเรา ( Stimulus) มากระตุน (Stimulate) ความรูสึก
ทําใหรูสึกถึงความตองการ เก่ียวกับสิ่งท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการเพ่ือทําการตัดสินใจซ้ือ
และเกิดพฤติกรรมการซ้ืออันเปนการตอบสนอง (Response) ในท่ีสุด 
  1) สิ่งเรา (Stimulus) หมายถึง สิ่งท่ีเขามากระทบและกระตุนผูซ้ือ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจาก 
สิ่งเราภายใน (Inside Stimulus) ท่ีรางกายเกิดความไมสมดุลทางกายภาพ จิตใจ กอใหเกิดความตองการ 
ท่ีจะรักษาสมดุลนั้นหรือจากสิ่งเราภายนอก (Outside Stimulus) ซ่ึงแบงออกเปน 
   1.1) สิ่งเราทางการตลาด ( Marking Stimulus) เปนสิ่งเราท่ีเก่ียวของกับสวนประสม
ทางการตลาด (Marking Mix) หรือ 4p’s ท่ีนักการตลาดตองพัฒนาข้ึนมา และนํามาใชกระตุนใหผูซ้ือ
เกิดการตระหนักถึงความไมสมดุล เกิดความตองการ และความตองการซ้ือ ซ่ึงประกอบดวย  
    (1) สิ่งเราดานผลิตภัณฑ ( Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม        
นาหยิบใช 
    (2) สิ่งเราดานราคา ( Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะกับผลิตภัณฑ 
โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 
    (3) สิ่งเราดานชองทางการจัดจําหนาย ( Distribution or Place) เชน การจัด
จําหนายผลิตภัณฑใหท่ัวถึง เพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภค 
    (4) สิ่งเราดานการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณา การจัดสวนลด หรือสวนลด 
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   1.2) สิ่งเราอ่ืน ๆ เปนสิ่งเราท่ีเปนสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีอยูนอกเหนือความควบคุม แต
สงผลตอการตัดสินใจทําใหเกิดการซ้ือได เชน สภาพเศรษฐกิจท่ีดี เทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวก 
ในทางตรงกันขาม สิ่งเราอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะในทางลบอาจจะไมกอใหเกิดการซ้ือ แมจะมีความตองการ
เกิดข้ึน เชน สภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
  2) กลองดํา (Buyer’s Black Box) เปนระบบของความรูสึก ความตองการ และกระบวนการ
ตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนจากความคิดและจิตใจของผูซ้ือ เปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูผลิตหรือผูขาย            
ไมสามารถทราบได จึงตองพยายามศึกษาเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
ของผูซ้ือ รวมถึงตองศึกษาถึงข้ันตอนของกิจกรรมกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
  3) การตอบสนอง (Respond) หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีการแสดงออกมาของบุคคลหลังจาก
ท่ีมีสิ่งมากระตุน ซ่ึงในท่ีนี้ หมายถึง การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ประกอบดวย  
   3.1) การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) เชน เลือกซ้ือพาหนะสําหรับเดินทาง 
   3.2) การเลือกตราสินคา (Brand Choice) เชน ผูบริโภคเลือกซ้ือรถยนตยี่หอโตโยตา 
   3.3) การเลือกผูขาย (Dealer Choice) เชน ผูบริโภคเลือกซ้ือตัวแทนจําหนายใกลบาน  
   3.4) การเลือกเวลาในการซ้ือ ( Purchase Aiming) เชน ผูบริโภคซ้ือรถยนตเม่ือมีเงิน
ดาวนพรอม 
   3.5) การเลือกปริมาณการซ้ือ ( Purchase Among) เชน ผูบริโภคจะเลือกวาจะซ้ือ
รถยนตเปนจํานวนก่ีคัน 

 
 

 
   

 
 

ภาพท่ี 2.1  รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ืออยางงาย 
ท่ีมา:  แครียา  ภูพัฒน (2551)     
  
  จากแนวคิดขางตน สรุปไดวา รูปแบบของพฤติกรรมของผูซ้ือจะเริ่มตนจากการท่ีสิ่งเรามา
กระตุนซ่ึงอาจเปนไปไดท้ังสิ่งเราภายนอก เชน สิ่งเราทางการตลาด สิ่งเราอ่ืน ๆ สิ่งเราภายใน เชน 
สัญณาณท่ีติดตัวมาแตกําเนิด จากการเรียนรู หรือท้ังสองอยาง ซ่ึงสิ่งเหลานี้กอใหเกิดความตองการ
ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ( Buyer’s Black Box) เปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูผลิตหรือ
ผูขายมิอาจคาดคะเนได ความรูสึกของผูซ้ือ มีผลตอการตอบสนองแตละคนจะแสดงออกมาตางกัน 
  การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคและพฤติกรรมการอุปถัมภรานคาเก่ียวของกับกระบวนการ
แกไขปญหา (Problem-Solving Process) ซ่ึงเก่ียวกับอิทธิพลท้ังภายในและภายนอก ดังภาพท่ี 2.2  
 
  

สิ่งเรา 
(Stimulus) 

 

กลองดํา 
(Black Box) 

 

การตอบสนอง 
(Respond) 
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ภาพท่ี 2.2  อิทธิพลตาง ๆ ตอพฤติกรรมผูบริโภค 
ท่ีมา: อดุลย  จาตุรงคกุล (2549)  
 
  1) อิทธิพลของปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) 
   วัฒนธรรม (Cultural) เปนตัวกําหนดหลักของความตองการและพฤติกรรมของบุคคล 
มีคานิยม การรับรู ความนิยมชมชอบและพฤติกรรมซ่ึงไดมาจากครอบครัว 
   วัฒนธรรมยอย ( Subculture) ประกอบดวยสัญชาติ ศาสนา กลุมสีผิวและเขตทาง
ภูมิศาสตร 
   ชั้นทางสังคม (Social Class) เปนคานิยมท่ีปลูกฝงในตัวบุคคลเปนไปโดยมีความเสมอ
ภาค เทาเทียมกัน แตผูบริโภคท่ัวโลกมีชั้นทางสังคมตางกัน การจัดลําดับชั้นของฐานะของชนในชาติ 
  2) อิทธิพลของปจจัยทางสังคม (Social Factors)  

อิทธิพลของปจจัยทางวัฒนธรรม 

- วัฒนธรรม 

- วัฒนธรรมยอย 

- ช้ันทางสังคม 

อิทธิพลของปจจัยทางสังคม 

- กลุมอางอิง 

- ครอบครัว 

- บทบาทและฐานะ 

อิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล 

- อายุและข้ันตอนของวงจรชีวิต 

- อาชีพ 

- เหตุการณทางเศรษฐกิจ 

- แบบของการใชชีวิต 

- บุคลิกภาพและแนวความคิด 
เก่ียวกับตัวเอง 

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

- การตระหนักถึงความตองการ   -  การระบุทางเลือก  

- การประเมินทางเลือก    -  การซื้อและการตัดสินใจอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

- พฤติกรรมหลังซื้อ 

อิทธิพลของปจจัยดานจิตวิทยา 

- การจูงใจ 

- การรับรู 

- การเรียนรู 

- ความเช่ือและทัศนคต ิ

อิทธิพลของปจจัยทางสถานการณ 

- สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

- สิ่งแวดลอมทางสังคม 

- เวลา 

- งานและการใชสินคา 

- อารมณ 

อิทธิพลทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ 

- ราคา 

- ชองทางการจัดจําหนาย 

- การสงเสริมการตลาด 
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   กลุมอางอิง ( Reference Groups) เปนบุคคลท่ีกออิทธิพลตอความคิดของผูบริโภค          
ตอความชอบและตอพฤติกรรม วัยรุนมักใชเพ่ือเปนกลุมอางอิง เพ่ือตัดสินใจวาจะซ้ือของชนิดใด 
   ครอบครัว ( Family) เปนองคกรท่ีทําการซ้ือเพ่ือผูบริโภคท่ีสําคัญท่ีสุดและมีอิทธิพล
ท่ีสุดตอผูบริโภคสวนใหญ 
   บทบาทและสถานะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวของกับหลายกลุมบุคคล      
จะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกตางกันในแตละกลุม 
  3) อิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) 
   อายุและข้ันตอนของวงจรชีวิตคนซ้ือสินคาและบริการแตกตางกันตามอายุของคน   
ตลอดชีวิต 
   แบบการใชชีวิต (Live Style) คือ แบบแผนของการดํารงชีวิตของบุคคลท่ีแสดงออก
ในทางกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 
   บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง คุณสมบัติทางจิตวิทยาท่ีเดนพิเศษท่ีนําไปสูการมี
ปฏิกิริยาตอบในลักษณะถาวรตอสิ่งแวดลอม 
  4) อิทธิพลของปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) 
   การจูงใจ (Motivation) ณ เวลาใดเวลาหนึ่งบุคคลมีความตองการหลาย ๆ อยางความ
ตองการบางอยางเก่ียวกับรางกาย (Biological) ซ่ึงเกิดจากความตึงเครียด เชน ความหิว ความกระหาย 
ความตองการอ่ืนเก่ียวของกับจิตวิทยา (Psychological) 
   การรับรู ( Perception) คนสองคนไดรับการจูงใจเหมือนกันและอยูในสถานการณ
เดียวกันอาจกอปฏิกิริยาแตกตางกันอยางมากเพราะท้ังสองรับรูสถานการณแตกตางกัน 
   การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอันเกิดจากการมี
ประสบการณเพ่ิมข้ึน การเรียนรูเกิดจากความสัมพันธกันระหวางแรงผลักดัน ตัวกระตุนหลัก 
ตัวกระตุนรอง การปฏิบัติตอบและการเสริมแรง 
   ความเชื่อและทัศนคติ โดยการกระทําและการเรียนรู บุคคลก็มีความเชื่อและทัศนคติ
ข้ึนมาก และมันก็จะกลับไปกออิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของเขา ความเชื่อ เปนความคิดท่ีบุคคลมี
เก่ียวกับบางสิ่งบางอยาง ทัศนคติ เปนการประเมินอยางถาวร ความรูสึกและแนวโนมท่ีมีตอสิ่งของ
หรือความคิดเห็น จํากัดคนใหอยูในกรอบของความคิดท่ีจะชอบหรือไมชอบสิ่งตาง ๆ  
  5) อิทธิพลของปจจัยทางสถานการณ (Situational Influences) 
   สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ( Physical Surroundings) เปนสิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือท่ีมีลักษณะสังเกตไดงายในสถานการณการซ้ือ ไดแก ทําเลท่ีตั้ง การตั้งแสดง สินคา 
ตกแตงรานคา ระดับแสงสวาง 
   สิ่งแวดลอมทางสังคม (Social Surroundings) รวมถึงบุคคลอ่ืน บทบาทของเขาและวิธีการ
ท่ีเขาปฏิบัติตอบตอกันกับบุคคลอ่ืน 
   เวลา (Time) อิทธิพลของเวลาท่ีมีตอพฤติกรรมการซ้ืออาจมิไดหลายทาง บุคคลอาจทํา
การตัดสินใจแตกตางกันไปถาเวลาในการซ้ือเริ่มตนแตกตางกัน 
   งาน ( Task) หมายถึง เหตุผลท่ัวไปหรือเหตุผลเฉพาะในการเก็บรวบรวมขาวสาร           
การจับจายของหรือการซ้ือ ท้ังหมดนี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
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   สภาวะทางอารมณ ( Momentary Conditions) เปนสภาวะท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ
เนื่องมาจากการมีอารมณเขามาเก่ียวของในเวลาท่ีจะซ้ือคนท่ีตื่นเตนหรือ โกรธอาจไมสามารถ
พิจารณาทางเลือกได 
  6) อิทธิพลทางการตลาด (Marketing Influence) 
   ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของกลยุทธผลิตภัณฑของบริษัทท่ีอาจจะ
กระทบตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพท่ีคนรับรูได
ของผลิตภัณฑ รูปรางของผลิตภัณฑ หีบหอและปายฉลาก สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซ้ือของ
ผูบริโภค หีบหอท่ี สะดุดตา ทําใหผูบริโภคเลือกไวเพ่ือพิจารณาประเมินเพ่ือตัดสินใจซ้ือ 
   ราคา (Price) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือก็ตอเม่ือผูบริโภคทําการประเมินทางเลือก
และทําการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑ ราคาต่ํา 
   ชองทางการจัดจําหนาย ( Placement-Channel of Distribution) เปนการทําให
ผลิตภัณฑมีความพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบ สินคาท่ีมีจําหนายแพรหลายและงายท่ี
จะซ้ือก็จะทําผูบริโภคนําไปประเมินชองทางท่ีนําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของ
ผลิตภัณฑ 
   การสงเสริมการตลาด ( Promotion-Marking Communication) สามารถกออิทธิพล
ตอผูบริโภคไดทุกข้ันตอนาของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ขาวสารท่ีสงไปอาจจะเตือนใจ 
  7) กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ ( The Buyer Decision Process) การซ้ือสินคา
ประกอบดวย 5 ข้ันตอน นําไปสูการตัดสินใจซ้ือ ดังนี้ 
   7.1) การตระหนักถึงความตองการ ( Need Recognition) ผูซ้ือตระหนักถึงปญหาหรือ
ความตองการ มีความรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาวะท่ีผูซ้ือเปนอยูจริงกับสภาวะท่ีเขาปรารถนา 
ความตองการอาจถูกกระตุนโดยตัวกระตุนจากภายใน 
   7.2) การเสาะแสวงหาขาวสาร ( Information Search) เม่ือผูบริโภคถูกกระตุนเรา
อาจจะไมเสาะแสวงหาขาวสารมากข้ึน ถาแรงผลักดันของผูบริโภคไมเคลื่อนไหว และสินคาท่ีจะ
ตอบสนองอยูใกลแคเอ้ือม ผูบริโภคมักจะทําการซ้ือมัน มิฉะนั้นแลวผูบริโภคอาจจะเก็บความตองการ
นั้นไวในความทรงจําหรือไมก็ทําการเสาะแสวงหาขาวสารท่ีเก่ียวของกับความตองการ 
   7.3) การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternatives) ผูบริโภคใชขาวสารเพ่ือให
ไดมาซ่ึงชุดของตราท่ีเลือกไว เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจ วิธีการท่ีผูบริโภคใชขาวสารเลือกตรายี่หอแต
ปรากฏวาผูบริโภคมิไดใชกระบวนการประเมินท่ีงาย และไมไดมีวิธีเดียวในสถานการณการซ้ือทุกครั้ง 
ตรงกันขามผูบริโภคใชวิธีการประเมินหลายวิธี การจะประเมินทางเลือกหรือไมข้ึนอยูกับตัวผูบริโภค
และสถานการณการซ้ือดวย บางคนประเมินอยางละเอียด บางคนประเมินนิดหนอยหรือไมประเมินเลย 
เพราะจะซ้ือแบบฉับพลันทันที 
   7.4) การตัดสินใจซ้ือ ( Purchase Decision) ข้ันตอนระหวางการประเมินทางเลือก
และการตัดสินใจซ้ือ ใชปจจัยทัศนคติของผูซ้ือ และปจจัยทางสถานการณท่ีคาดไมถึง ในการทําการ
ตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคอาจตองทําการตัดสินใจยอย 5 ประการ เพ่ือการซ้ือสินคาโดยจะตองทําการ
ตัดสินใจเลือกตรา เลือกผูขาย เลือกจํานวน เลือกจังหวะเวลา และเก่ียวกับวิธีการจายเงิน 
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   7.5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ ( Post Purchase Behavior) หลังจากการซ้ือสินคา 
ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจหรือไมพอใจและจะกอนพฤติกรรมหลังการซ้ือข้ึน ตัวท่ีกําหนดความพึง
พอใจของผูบริโภค คือ ข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางความคาดหมายของผูบริโภค กับการปฏิบัติการ
ของสินคา ถาผูบริโภคเกิดความพึงพอใจเขาก็จะสรางความพอใจหรือไมพอใจและจะกอนพฤติกรรม
หลังการซ้ือข้ึน ตัวท่ีกําหนดความพึงพอใจของผูบริโภค คือ ข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางความ
คาดหมายของผูบริโภค กับการปฏิบัติการของสินคา ถาผูบริโภคเกิดความพึงพอใจเขาก็จะสรางความ
ซ่ือสัตยตอตรายี่หอ 
  จากการศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคลเบื้องตน ในการศึกษาปจจัยสวนบุคคลในดาน เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เพ่ือนํามากําหนดขอบเขต
ของการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 
  พฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer Buying Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทํา
การคนหาการซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซ่ึงคาดวาจะสนอง
ความตองการของเขา หรือเปนข้ันตอนเก่ียวกับความคิด ประสบการณ การซ้ือการใชสินคา            
และบริการของผูบริโภค เพ่ือตอบสนองและความพึงพอใจของผูบริโภค หรือหมายถึง การศึกษาถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคท่ีเก่ียวของกับการซ้ือและการใชสินคา (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน, 2541) 
  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือ ( Consumer Buying Behavior) ของ
ลูกคาท่ีเปนผูบริโภคข้ันสุดทาย ซ่ึงไดแกผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาไปเพ่ือใชสวนตัว ลักษณะของผูบริโภค
ประเภทนี้มีความหลากหลายในหลาย ๆ ดาน ไมวา อายุ รายได ระดับการศึกษา วัฒนธรรม รสนิยม 
และอ่ืน ๆ ผลจากความหลากหลายเหลานี้สงผลไปยังพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาแมชนิดเดียวกัน
แตอาจตองการรูปแบบท่ีแตกตางกัน หรือแมกระท่ังดวยเหตุผลในการซ้ือท่ีแตกตางกันออกไป    
  จากความหมายพฤติกรรมผูบริโภคท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค 
หมายถึงกิจกรรมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนสินคาและบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของแตละบุคคล โดยมีปจจัยตาง ๆ เปนแรงกระตุน ในการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการนั้น ๆ และทํา
ใหเกิดความพึงพอใจ 
  ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความตองการของผูบริโภค 
  ไพรินทร แยมจินดา (2547 ) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณสินคาท่ีผูบริโภค
ตองการการท่ีจะซ้ือ ประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้ 
  1) ราคาของสินคานั้น ดวยเหตุท่ีผูบริโภคมีรายไดจํากัด เม่ือราคาสินคาและบริการเพ่ิม
สูงข้ึน ปริมาณซ้ือจะมีนอยลง แตถาราคาสินคาและบริการลดต่ําลงปริมาณการซ้ือจะมากข้ึน 
  2) ราคาของสินคาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ถาราคาของสินคานั้นราคาสูงข้ึนผูบริโภคก็จะหันไป
ซ้ือสินคาอีกชนิดหนึ่งท่ีใชทดแทนกันได 
  3) รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน เม่ือประชากรมีรายไดสูงข้ึนความตองการของสินคาและ
บริการจะเปลี่ยนไป คือ มักจะลดการบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพต่ําและมีราคาถูกขณะเดียวกันจะหันไป
บริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพสูงและมีราคาแพง 
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  4) รสนิยมของผูบริโภค ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดรสนิยมของผูบริโภค ไดแก อายุ เพศ 
คานิยม การศึกษา แฟชั่น และอิทธิพลการโฆษณา 
  5) จํานวนประชากร ตามปกติเม่ือประชากรมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึน ความตองการสินคา             
และบริการก็จะเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย 
  6) สภาพการกระจายรายไดในระบบเศรษฐกิจ ประเทศท่ีมีการกระจายรายไดไมเทาเทียมกัน 
การบริโภคสินคาและบริการก็จะมีความแตกตางกันไปดวย 
  7) สภาพดินฟาอากาศหรือฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟาอากาศหรือฤดูกาล         
จะสงผลตอปริมาณสินคาและบริการตามไปดวย 
  ซ่ึงท้ังหมดสามารถเขียนเปนฟงกชั่นอุปสงคดังตอไปนี้ 
 

QX = f (Px,A1, A2, A3, A4, A5, A6) 
 

  กําหนดให  QX = ปริมาณการซ้ือสินค 
  Px  =   ราคาสินคา x 
  A1   =   ราคาของสินคาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  A2   =   รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 
  A3   =   รสนิยมของผูบริโภค 
  A4   =   จํานวนประชากร 
  A5   =   สภาพการกระจายรายไดในระบบเศรษฐกิจ 
  A6   =   สภาพดินฟาอากาศหรือฤดูกาล 
 
  ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 ) ไดกลาวถึง ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบริโภคไววาประกอบดวยปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยทางดานสังคม           
และปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  1) ปจจัยดานวัฒนธรรม ( Cultural Factor) เปนสัญลักษณและสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน        
โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหนึ่ง คานิยมจะกําหนดของสังคม           
และกําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอ่ืน ๆ วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีกําหนดความตองการ         
และพฤติกรรมของบุคคลวัฒนธรรม แบงออกเปน วัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมยอยและชั้นทางสงัคม 
ดังนี้ 
   1.1) วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เปนลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสังคม เชน ลักษณะ
นิสัยของคนไทย ทําใหมีลักษณะพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกัน 
   1.2) วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมท่ีมีลักษณะ 
เฉพาะ แตกตางกันซ่ึงอยูภายในสังคมขนาดใหญและซับซอน เกิดจากพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร         
และลักษณะพ้ืนฐานของมนุษย ลักษณะวัฒนธรรมยอยประกอบดวยกลุมเชื้อชาติ ไดแก  ไทย จีน 
อังกฤษ แตละเชื้อชาติมีการบริโภคสินคาท่ีแตกตางกันกลุมศาสนา เชน ชาวพุทธ ชาวคริสต ชาว
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อิสลาม มีประเพณีขอหามท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคกลุมสีผิว เชน ผิวดํา ผิวขาว ผิว
เหลือง ทําใหเกิดทัศนคติท่ีแตกตางกันดวยพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร ทําใหเกิดลักษณะการดํารงชีวิตท่ี
แตกตางกันและมีอิทธิพลตอการบริโภคท่ีแตกตางกัน เชน กลุมอาชีพ เกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน 
กลุมนักธุรกิจ กลุมวิชาชีพอ่ืน ๆ เชน นายแพทย นักกฎหมาย กลุมยอยดานอายุ เชน ทารก เด็กวัยรุน 
ผูใหญวัยทํางาน และผูสูงอายุ ดานเพศ ไดแกเพศชาย เพศหญิง 
   1.3) ชนชั้นสังคม (Social Class) เปนการแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับฐานะท่ี
แตกตางกันโดยท่ีสมาชิกท่ัวไปถือเกณฑรายได (ฐานะ) ทรัพยสิน หรืออาชีพ (ตําแหนงหนาท่ี)            
และสมาชิกในชั้นทางสังคมท่ีแตกตางกันจะมีลักษณะ ท่ีแตกตางกันเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค นักการตลาดตองศึกษาชั้นทางสังคม เพ่ือเปนแนวทางในการแบงสวน
ตลาดการกําหนดตลาดเปาหมาย กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ลักษณะท่ีสําคัญของชั้นทางสังคมมี ดังนี้ 
    (1) บุคคลภายในชั้นทางสังคมเดียวกันมีแนวโนมจะมีคา พฤติกรรมและบริโภค
คลายคลึงกัน 
    (2) บุคคลจะถูกจัดลําดับสูงหรือต่ําตามตําแหนงท่ียอมรับในสังคมนั้น 
    (3) ชั้นทางสังคมแบงตามอาชีพ รายได ฐานะ ตระกูล ตําแหนงหนาท่ี หรือ
บุคลิกลักษณะ ลักษณะชั้นทางสังคมแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง             
และระดับต่ํา 
    (4) กลุมอางอิง เปนกลุมท่ีบุคคลเขาไปเก่ียวของดวย มีอิทธิพลตอทัศนคติ ความ
คิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง ไดแก กลุมปฐมภูมิ และกลุมทุติยภูมิ 
    (5) ครอบครัว บุคคลในครอบครัว ถือวามีอิทธิพลมากท่ีสุดตอทัศนคติ ความ
คิดเห็นและคานิยมของบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว 
    (6) บทบาทและสถานะ บุคคลจะเก่ียวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุม
อางอิง องคการ และสถาบันตาง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกตางกันในแตละกลุม 
  2) ปจจัยดานสังคม (Social Factor) เปนปจจัยท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว และบทบาทและสถานภาพ 
  3) ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคล
ทางดานตาง ๆ ไดแก อายุ อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ
และแนวความคิดสวนบุคคล 
   3.1) อายุ อายุท่ีแตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑแตกตางกัน การแบงกลุม
ผูบริโภคตามอายุ เชน กลุมวัยรุน 
   3.2) ข้ันตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของ
การมีครอบครัว ทัศนคติและคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรม
การซ้ือท่ีแตกตางกัน 
   3.3) อาชีพ อาชีพแตละบุคคลจํานําไปสูความจําเปนและความตองการสินคา               
และบริการท่ีแตกตางกัน เชน ชาราชการจะซ้ือชุดทํางานและสินคาท่ีจําเปน 
   3.4) โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการ         
ท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ  ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซ้ือ และทัศนคติเก่ียวกับการ
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จายเงิน แนวโนมรายไดสวนบุคคลการออมและอัตราดอกเบี้ย ถาเศรษฐกิจตกต่ําคนมีรายไดต่ํา 
กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินคาคงคลัง          
และวิธีการตาง ๆ เพ่ือปองกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 
   3.5) การศึกษา ผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีแนวโนมบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีมากกวา  
ผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวา  
   3.6) คานิยมหรือคุณคา และรูปแบบการดํารงชีวิต คานิยมหรือคุณคา หมายถึงความ
นิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ หมายถึงอัตราสวนของผลประโยชนท่ี
รับรูตอตราสินคา สวนรูปแบบการดํารงชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกใน
รูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น   
  การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจากทางเลือกตาง ๆ ท่ีมีอยู ซ่ึงผูบริโภคมักจะตองตัดสินในทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการ
อยูเสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ การตัดสินใจจึง
เปนกระบวนการท่ีสําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 
  กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process) แมผูบริโภคจะมีความแตกตางกัน 
มีความตองการแตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ แบงเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1) การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or Need Recognition) จุดเริ่มตน
ของปญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพท่ีเปนอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพท่ีเขา
รูสึกวาดีตอตัวเอง และเปนสภาพท่ีปรารถนากับสภาพท่ีเปนอยูจริง ( Reality) ของสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกับตนเอง จึงกอใหเกิดความตองการท่ีจะเติมเต็มสวนตางระหวางสภาพอุดมคติกับสภาพท่ีเปนจริง 
โดยปญหาของแตละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงสามารถสรุปไดวาปญหาของผูบริโภคอาจ
เกิดข้ึนจากสาเหตุ ตอไปนี้ 
   1.1) สิ่งของท่ีใชอยูเดิมหมดไป เม่ือสิ่งของเดิมท่ีใชในการแกปญหาเริ่มหมดลงจึงเกิด
ความตองการใหมจากการขาดหายของสิ่งของเดิมท่ีมีอยู ผูบริโภคจึงจําเปนตองหาสิ่งใหมมาทดแทน 
   1.2) ผลของการแกปญหาในอดีตนําไปสูปญหาใหม เกิดจากการท่ีใชผลิตภัณฑอยาง
หนึ่งในอดีตอาจกอใหเกิดปญหาตามมา เชน เม่ือสายพานรถยนตขาดแตไมสามารถหาสายพานเดิมได 
จึงตองใชสายพานอ่ืนทดแทนท่ีไมไดมาตรฐาน ทําใหรถยนตเกิดเสียงดัง จึงตองไปหาสเปรมาฉีด
สายพานเพ่ือลดการเสียดทาน 
   1.3) การเปลี่ยนแปลงสวนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลท้ังดานวุฒิภาวะและคุณวุฒิ
หรือแมกระท่ังการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เชน การเจ็บปวย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ            
การเจริญเติบโตหรือแมกระท่ังสภาพทางจิตใจท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและความตองการใหม ๆ  
   1.4) การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว 
เชน การแตงงาน การมีบุตร ทําใหมีความตองการสินคาหรือบริการเกิดข้ึน 
   1.5) การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสถานะ
ทางการเงินท้ังทางดานบวกหรือดานลบ ยอมสงผลใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 
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   1.6) ผลจากการเปลี่ยนกลุมอางอิง บุคคลจะมีกลุมอางอิงในแตละวัย แตละชวงชีวิต 
และแตละกลุมสังคมท่ีแตกตางกัน ดังนั้นกลุมอางอิงจึงเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการ
ตัดสินใจของผูบริโภค 
   1.7) ประสิทธิภาพของการสงเสริมทางการตลาด เม่ือการสงเสริมการตลาดตาง ๆ ไมวา
จะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใชพนักงาน หรือการตลาด
ทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุนใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหา และเกิดความตองการข้ึนได 
  เม่ือผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน เขาอาจจะหาทางแกไขปญหานั้นหรือไมก็ได 
หากปญหาไมมีความสําคัญมากนัก คือจะแกไขหรือไมก็ได แตถาหากปญหาท่ีเกิดข้ึนยังไมหายไป         
ไมลดลงหรือกลับเพ่ิมข้ึนแลว ปญหานั้นก็จะกลายเปนความตรึงเครียดท่ีกลายเปนแรงผลักดันให
พยายามแกไขปญหา ซ่ึงเขาจะเริ่มหาทางแกไขปญหาโดยการเสาะหาขอมูลกอน 
  1) การเสาะแสวงหาขอมูล (Search for Information) เม่ือเกิดปญหาผูบริโภคก็ตองเสาะ
แสวงหาหนทางแกไข โดยหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือชวยในการตัดสินใจ จากแหลงขอมูล ตอไปนี้ 
   1.1) แหลงบุคคล (Personal Search) เปนแหลงขาวสารท่ีเปนบุคคล เชน ครอบครัว 
มิตรสหาย กลุมอางอิง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือผูท่ีเคยใชสินคานั้นแลว 
   1.2) แหลงธุรกิจ (Commercial Search) เปนแหลงขาวสารท่ีได ณ จุดขายสินคา 
บริษัทหรือรานคาท่ีเปนผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย หรือจากพนักงานขาย 
   1.3) แหลงขาวท่ัวไป ( Public Search) เปนแหลงขาวสารท่ีไดจากสื่อมวลชนตาง ๆ 
เชน โทรทัศน วิทยุ รวมถึงการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
   1.4) จากประสบการณของผูบริโภคเอง ( Experimental Search) เปนแหลงขาวสารท่ี
ไดรับจากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใชผูบริโภคบางคนก็ใชความพยายามในการเสาะ
แสวงหาขอมูลในการใชประกอบการตัดสินใจซ้ือมากแตบางคนก็นอย ท้ังนี้ อาจข้ึนอยูกับปริมาณของ
ขอมูลท่ีเขามีอยูเดิม ความรุนแรงของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 
  2) การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) เม่ือผูบริโภค ไดขอมูลจาก
ข้ันตอนท่ี 2 แลว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผูบริโภคใชในการ
ประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของแตละสินคาและ
คัดสรรในการท่ีจะตัดสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายี่หอ ใหเหลือเพียงตรายี่หอเดียว อาจข้ึนอยู
กับความเชื่อนิยมศรัทธาในตราสินคานั้น ๆ หรืออาจข้ึนอยูกับประสบการณของผูบริโภคท่ีผานมาใน
อดีตและสถานการณของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยูดวยท้ังนี้ มีแนวคิดในการพิจารณาเพ่ือ
ชวยประเมินแตละทางเลือก เพ่ือใหตัดสินใจไดงายข้ึน ดังตอไปนี้ 
   2.1) คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชนของสินคาท่ีไดรับ (Benefit) คือ การพิจารณา
ถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับ และคุณสมบัติของสินคาวา สามารถทําอะไรไดบางหรือมีความสามารถ         
แคไหน แตละรายจะมองผลิตภัณฑวาเก่ียวของกับตนเองเพียงใด และเขาจะใหความสนใจมากท่ีสุด
กับลักษณะท่ีเก่ียวของกับความตองการของเขา 
   2.2) ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือ การพิจารณาความสําคัญของ
คุณสมบัติ (Attribute Impotence) ของสินคาเปนหลักมากกวาพิจารณาถึงความโดดเดนของสินคา 
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(Salient Attributes) ท่ีเราไดพบเห็น ผูบริโภคใหความสําคัญกับลักษณะตาง ๆ ผลิตภัณฑในระดับ
แตกตางกันตามความสอดคลองกับความตองการของเขา 
   2.3) ความซ่ือถือตอตรายี่หอ ( Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือตอยี่หอ
ของสินคาหรือภาพลักษณของสินคา (Brand Image) ท่ีผูบริโภคไดเคยพบเห็น รับรูจากประสบการณ
ในอดีต ผูบริโภคจะสรางความเชื่อในตรายี่หอข้ึนชุดหนึ่งเก่ียวกับลักษณะแตละอยางของตรายี่หอ           
ซ่ึงความเชื่อเก่ียวกับตรายี่หอมีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกของผูบริโภค 
   2.4) ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา มีความพอใจตอสินคาแตละ
ยี่หอแคไหน ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยผูบริโภคจะกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑท่ีเขา
ตองการแลวผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีตองการกับคุณสมบัติของตราตาง ๆ  
  3) กระบวนการประเมิน ( Evaluation Procedure) วิธีนี้เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีนําเอาปจจัย
สําหรับการตัดสินใจหลายตัว เชน ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่หอ คุณสมบัติของสินคามาพิจารณา
เปรียบเทียบใหคะแนน แลวหาผลสรุปวายี่หอใด ไดรับคะแนนมากท่ีสุดกอนท่ีจะซ้ือตอไป 
  4) การตัดสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูล
และระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตางกัน คือ ผลิตภัณฑบางอยาง
ตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการ
ขอมูลหรือระยะเวลาในการตัดสินใจนานนัก 
  ข้ันตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค  จากการสํารวจรายงานของผูบริโภคจํานวนมากใน
กระบวนการซ้ือ โดยผูบริโภคจะเขาสูกระบวนการตัดสินใจซ้ือทําการเปรียบเทียบระหวางสิ่งกระตุน
ทางการตลาดวาสิ่งท่ีบริษัทผูประกอบธุรกิจกําหนดข้ึนสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
หรือไม จะมีพฤติกรรมอยางไรในการตอบสนองการซ้ือ พบวา ผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ข้ันตอน 
คือ การรับรูถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรม
ภายหลังหรือการซ้ือ โดยมีรายละเอียดในแตละข้ันตอนดังนี้ (อรชุมา วงคเทียนชัย, 2550) 
  1) การรับรูถึงความตองการ (Need Recognition) หรือ การรับรูปญหา (Problem Recognition) 
การท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการของตน ซ่ึงอาจเกิดเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุนความตองการภายใน
บุคคล 
  2) การคนหาขอมูล ( Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอและสิ่งท่ี
สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค เพ่ือใหเกิดความพอใจทันที แตบางครั้งความ
ตองการท่ีเกิดข้ึนไมสามารถตอบสนองความตองการไดทันที ความตองการจะถูกจดจําไว เพ่ือหาการ
ตอบสนองในตอนหลัง เม่ือความตองการท่ีถูกกระตุนสะสมไวมาก จะทําใหเกิดภาวะอยางหนึ่ง คือ 
ความตั้งใจใหไดรับการตอบสนองความตองการ ซ่ึงผูบริโภคจะคนหาขอมูลเพ่ือการตอบสนองความ
ตองการท่ีถูกกระตุน ซ่ึงไดแก แหลงบุคคล แหลงการคา แหลงชุมชน แหลงทดลอง 
  3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลักเกณฑในการเลือก
พิจารณาผลิตภัณฑตาง ๆ เม่ือผูบริโภคไดจากข้ันตอนท่ีสอง ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและ
ประเมินผลทางเลือกตาง ๆ นักการตลาดจําเปนตองรูถึงวิธีการตาง ๆ ท่ีผูบริโภคใชในการประเมินผล
ทางเลือก กระบวนการประเมินผลไมใชสิ่งท่ีงาย และไมใชกระบวนการเดียวท่ีใชกับผูบริโภคทุกคน 
และไมใชเปนของผูซ้ือคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณการซ้ือ  
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  4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในข้ัน 3 จะชวย
ใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีเปนทางเลือก การประเมินผลการตัดสินใจ
ซ้ือข้ึนกับปจจัย 3 ประการ คือ 1) ทัศนคติของบุคคลอ่ืน ทัศนคติของบุคคลท่ีเก่ียวของจะมีผลท้ังดาน
บวกและดานลบตอการตัดสินใจซ้ือ 2) ปจจัยสถานการณท่ีคาดคะเนไวกอนการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภค
จะคาดคะเนปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเชน รายไดท่ีคาดคะเนของครอบครัว 3) ปจจัยสถานการณท่ี
ไมไดคาดคะเน ซ่ึงผลกระทบตอความตั้งใจซ้ือ เชนผูบริโภคไมชอบลักษณะของผูแทนจําหนาย 
  5) ความรูสึกภายหลังการซ้ือ ( Post Purchase Feeling) หลังจากซ้ือและทดลองใช
ผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเก่ียวกับความพอใจหรือไมพอใจในผลิตภัณฑ ซ่ึงนักการ
ตลาดจะตองพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการซ้ือ  
  ฉัตรยาพร เสมอใจ ไดอธิบายถึงการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงสามารถแบงออกไดตาม
ระดับของความพยายามในการแกปญหา คือ 
  1) พฤติกรรมการแกปญหาอยางเต็มรูปแบบ ( Extended Problem Solving: ESP) เปน
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในการตัดสินใจในการซ้ือครั้งแรก สวนใหญเปนผลิตภัณฑท่ีมีราคาสูงและการซ้ือ
เกิดข้ึนไมบอย นาน ๆ ถึงจะซ้ือสักครั้งหนึ่ง มักเปนผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคยังไมมีความคุนเคย จึงตองการ
ศึกษารายละเอียดของขอมูลมากและใชเวลาในการตัดสินใจนานกวาผลิตภัณฑท่ีคุนเคยแลว 
  2) พฤติกรรมการแกปญหาแบบจํากัด ( Limited Problem Solving: LPS) เปนลักษณะ
ของการตัดสินใจท่ีทางเลือกท่ีมีไมไดแตกตางกันมากนัก มีเวลาในการตัดสินใจไมมากหรืออาจไมคิดวา
มีความสําคัญมาก จึงไมใสความพยายามในการหาขอมูลและตัดสินใจไมมากหรืออาจไมคิดวามี
ความสําคัญมาก จึงไมใสความพยายามในการหาขอมูลและตัดสินใจอยางจริงจัง 
  3) พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือตามความเคยชิน เปนลักษณะของการซ้ือซํ้าท่ีเกิดมาจาก
ความเชื่อม่ันในการตัดสินใจจากการแกไขในครั้งกอน ๆ จึงทําการแกปญหาเหมือนเดิมท่ีสามารถสราง
ความพึงพอใจได จนทําใหเกิดการซ้ือผลิตภัณฑเดิม ๆ เกิดเปนความเคยชิน กลายเปนพฤติกรรมของ
ความภักดีในตราผลิตภัณฑ ( Brand Loyally) หรือ อีกสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการเกิดความเฉ่ือย 
(Inertia) ของผูบริโภค ท่ีจะตองเริ่มศึกษาหรือแกปญหาใหมทุกครั้ง จึงใชวิธีการใชความเคยชิน แตถึง
กระนั้น หากผูบริโภคถูกกระตุนก็สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหทําการตัดสินใจใหมได 
  4) พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแบบทันที เปนลักษณะของการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ 
ท่ีเกิดกะทันหันหรือจากการถูกกระตุนจากสิ่งเราทางการตลาดใหตัดสินใจในทันที รวมถึงถาผลลัพธท่ี
ตามมามีความเสี่ยงต่ําหรือมีประสบการณจาการใชสินคานั้นอยูแลวทําใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือแบบทันทีได 
  5) พฤติกรรมท่ีไมยึดติดและแสวงหาความหลากหลาย เปนลักษณะของการตัดสินใจท่ี
ผูบริโภคจะทดลองใชผลิตภัณฑใหม ๆ อยูเสมอ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผูบริโภคตองการแสวงหา
สิ่งท่ีดีท่ีสุดจึงทดลองหาสิ่งใหม ๆ อยูเรื่อย ๆ  
  6) พฤติกรรมหลังการซ้ือ ( Post Purchase Behavior) หลังจากมีการซ้ือแลว ผูบริโภคจะ
ไดรับประสบการณในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรับความพอใจหรือไมพอใจก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับ
ทราบถึงขอดีตาง ๆ ของสินคาทําใหเกิดการซ้ือซํ้าไดหรืออาจมีการแนะนําใหเกิดลูกคารายใหม แตถา
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ไมพอใจ ผูบริโภคก็อาจจะเลิกซ้ือสินคานั้น ๆ ในครั้งตอไปและอาจสงผลเสียตอเนื่องจากการบอกตอ 
ทําใหลูกคาซ้ือสินคานอยลงตามไปดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3  ข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือปกติ (Stage of the Buying Decision Process) 
ท่ีมา:  Kotler (2003)  
 
  จากทฤษฎีท่ีกลาวมา อธิบายไดวา พฤติกรรมผูบริโภค จะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 5 ข้ันตอน ดังท่ีแสดงในภาพประกอบ กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
(Stage of the Buying Decision Process) ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับความนึกคิด (Thought) ความรูสึก 
(Feeling) การแสดงออก ( Action) ในการดํารงชีวิตของมนุษยแตละคนซ่ึงไมจําเปนตองเหมือนกัน 
ท้ังนี้เพราะแตละคนมีทัศนคติ ( Attitude) สิ่งจูงใจ (Motive) ประสบการณ การรับรูหรือสิ่งกระตุน 
(Stimuli) ท้ังภายในและภายนอกตางกัน ปจจัยดังกลาวจะมีผลตอความรูสึกนึกคิดท่ีนําไปสู
กระบวนการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ การตัดสินใจของผูซ้ือ เก่ียวของกับการ
ตัดสินใจยอย 9 ประการ คือ ระดับความตองการ ซ่ึงผูบริโภคตองรูวา ตนเองตองการอะไร 
  1) ระดับความตองการ ซ่ึงผูบริโภคตองรูวา ตนเองตองการอะไร 
  2) ประเภทผลิตภัณฑ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการ 
  3) ชนิดของผลิตภัณฑ ตองคํานึงถึงรายได อาชีพ สถานภาพและบทบาททางสังคม 
  4) รูปแบบของผลิตภัณฑ ข้ึนอยูกับราคา ความชอบ และคุณภาพของผลิตภัณฑ 
  5) ตราผลิตภัณฑ ข้ึนอยูกับความเชื่อและทัศนคติท่ีมีตอตราสินคา ความมีชื่อเสียงของ
สินคาและการใหบริการ 
  6) ผูขาย ถามีผูขายหรือตัวแทนจําหนายหลายราย ผูบริโภคจะเลือกรายใดข้ึนอยูกับบริการ               
ท่ีผูขายเสนอหรือความรูจักคุนเคย 
  7) ปริมาณท่ีจะซ้ือ ผูบริโภคตองตัดสินใจวา จะซ้ือผลิตภัณฑเปนจํานวนเทาใด การตัดสินใจ
ซ้ือเก่ียวกับปริมาณ ข้ึนอยูกับความจําเปนและอัตราการใช 
  8) เวลา เม่ือตัดสินใจไดแลววาจะซ้ือจํานวนเทาไร ก็มาตัดสินใจเรื่องเวลาท่ีจะซ้ือโอกาสใน
การซ้ือข้ึนอยูกับฤดูกาลและภาวะทางเศรษฐกิจ 
  9) วิธีการชําระเงิน วิธีการชําระเงินของผูบริโภควาจะจายเปนเงินสดหรือเงินผอน 
 

การรับรู 
ปญหา 

การคนหา
ขอมูล 

การประเมิน 
ทางเลือก 

การตัดสินใจ 
ซื้อ 

พฤติกรรม
หลังการซื้อ 
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2.4 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
  การศึกษาบทบาท พฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนควาถึงความรูสึกนึกคิดในกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการวา ใครเปนผูซ้ือ ( Who) เขาซ้ืออยางไร ( How) เขาซ้ือเม่ือไร (When) 
เขาซ้ือท่ีไหน (Where) และทําไมเขาถึงตัดสินใจซ้ือ (Who) ไดมีนักวิชาการไทย และตางประเทศไดให
แนวคิด และความหมายเก่ียวกับพฤติกรรม ( Behavior) ผูบริโภค ( Consumer) และพฤติกรรม
ผูบริโภค (Consumer Behavior) ดังนี้ 
  สมจิตร ลวนจําเริญ (2541) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การกระทํา
ของแตละบุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึง
กระบวนการตัดสินใจท่ีเปนตัวกําหนดใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ข้ึน พฤติกรรมผูบริโภคจึงสอดคลองกับ
ทัศนคติสวนบุคคล 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค คือ พฤติกรรม         
ซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผลการใชสอยผลิตภัณฑและการบริการ ซ่ึงคาด
วาจะสนองความตองการของเขา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) ยังรวมถึงการแสดงออกถึง
การกระทําของแตละบุคคลท่ีปรากฏใหบุคคลอ่ืนไดเห็น และสังเกตได รวมถึงความสัมพันธ          
และเก่ียวของโดยตรงกับการซ้ือสินคาการใชสินคา และการไดรับบริการ ตลอดจนกระบวนการ
ตัดสินใจท่ีเปนตัวกําหนดใหเกิดพฤติกรรมข้ึน แบงออกเปน 
  2.4.1 ปจจัยภายใน ( Internal Factor) หรือปจจัยทางจิตวิทยา เชน การจูงใจ การเรียนรู
ความเขาใจทัศนคติ บุคลิกภาพ และรูปแบบในการดํารงชีวิต 
  2.4.2 ปจจัยภายนอก (External Factor) สังคมวัฒนธรรม 
  2.4.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร (Demographic) 
และปจจัยดานสถานการณ (Situation) 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
   กอบแกว  มะหะหมัด ( 2552) พฤติกรรมและปจจัยของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสําอางสมุนไพรท่ีเปนสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา  ผูบริโภคสวนใหญซ้ือสบู 
และครีมอาบน้ําบอยท่ีสุด  โดยมีวัตถุประสงคท่ีเลือกซ้ือ  เพ่ือนําไปใชเอง  ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง               
โดยซ้ือทุกเดือน ครั้งละ 2-3 ชิ้น จากไฮเปอรมารเก็ต ผูบริโภครูจักผลิตภัณฑจากบูธแสดงสินคาหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ  ตามสถานท่ีจัดงานตาง  ๆ เลือกซ้ือเครื่องสําอางสมุนไพร  ดวยเหตุผล เพราะม่ันใจใน
คุณภาพผลิตภัณฑ  และซ้ือโดยพิจารณาตามสรรพคุณของเครื่องสําอางสมุนไพร  ผลการศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือ  กับสถานภาพสวนบุคคล  พบวา ดาน เพศ มีความสัมพันธกับ
ประเภทผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือบอยท่ีสุด  การตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง  ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ               
และสื่อท่ีทําใหรูจักผลิตภัณฑ  ดานอายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ
ท่ีเหมือนกัน คือ ประเภทผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือบอยท่ีสุด ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ
ปริมาณการซ้ือตอครั้ง  สถานท่ีซ้ือ และขอมูลบนบรรจุภัณฑท่ีพิจารณากอนตัดสินใจซ้ือ  โดยดานอายุ  
วุฒิการศึกษา  ยังมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง  ดานวุฒิการศึกษา  อาชีพ ยังมี
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ความสัมพันธกับสื่อท่ีทําใหรูจัก เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ และดานอาชีพ ยังมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคท่ี
เลือกซ้ือ และสุดทายดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับวัตถุประสงคท่ีเลือกซ้ือ  การตัดสินใจ
ซ้ือดวยตนเอง ปริมาณการซ้ือตอครั้ง  สถานท่ีซ้ือ และสื่อท่ีทําใหรูจักผลิตภัณฑอยูดี  ผลการศึกษา
ระดับความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซ้ือ  พบวา โดยภาพรวม  ผูบริโภคใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก รายดาน อยูในระดับมากทุกดาน  และรายขอ  อยูในระดับมากทุกข อเม่ือเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ย พบวา ในภาพรวมนั้น  ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยในการตัดสินใจซ้ือในดานผลิตภัณฑ
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานชองทางการจัดจาหนาย  ดานราคา และดานการสงเสริมทางการตลาด  
นั่นคือ สินคาท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ถึงแมวาจะมีราคาสูง  หรือ โปรโมชั่น  การสงเสริมการตลาดดี
หรือไมดีอยางไร ผูบริโภคก็จะยังคงซ้ือผลิตภัณฑอยูดีผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัย
ในการตัดสินใจซ้ือ  กับสถานภาพสวนบุคคลของผูบริโภคพบวาผูบริโภคท่ีมีสถานภาพตางกันให
ความสําคัญกับปจจัยโดยภาพรวม  รายดานและรายขอแตกตางกันยกเวนผูบริโภคท่ีมีเพศตางกัน
เทานั้น กลาวคือ ผูบริโภคเพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องความนาเชื่อถือในตราสินคามากกวาเพศชาย  
ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกันใหความสําคัญกับปจจัยตางกัน  3 ดาน รายขอ 12 ขอ ผูบริโภคท่ีมีวุฒิ
การศึกษาตางกันใหความสําคัญกับปจจัยตางกัน  2 ดาน รายขอ 10 ขอ ผูบริโภคท่ีมีกับอาชีพตางกัน
ใหความสําคัญกับปจจัยตางกัน  3 ดาน รายขอ 8 ขอ ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันให
ความสําคัญกับปจจัยตางกัน 2 ดาน รายขอ 5 ขอ  ผลการวิเคราะหความตองการของผูบริโภค  พบวา 
ในดานผลิตภัณฑผูบริโภคตองการ   ผลิตภัณฑท่ีไมมีสารเคมีเจือปน  ดานราคา ควรมีราคาท่ีเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจาหนาย  คือ ควรเพ่ิมชองทางการจาหนายใหมากข้ึน  และดานการ
สงเสริมการตลาด ควรมีการจัดแสดงสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
   กิตตินาท นิธิธรรมกร และคนอ่ืน ๆ (2550) ไดทําการศึกษาแนวโนมกลยุทธการตลาด
ของผูประกอบการเครื่องปนดินเผา ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เครื่องมือท่ีใช 
ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ โดยทําการสัมภาษณผูประกอบการเครื่องปนดินเผา ผลจากการ
วิเคราะหขอมูลพบวา ผูประกอบการใชดินจากจังหวัดปทุมธานีเพราะเปนดินท่ีมีลักษณะเหมือนดินท่ี
เกาะเกร็ดและมีตนทุนการผลิตตอเดือนประมาณ 50,000 –100,000 บาท สําหรับการใช กลยุทธทาง
การตลาดผูวิจัยเสนอกลยุทธ 4 Cs ซ่ึงประกอบดวย 1) ลูกคา คือ การเนนความตองการของผูบริโภค 
สินคาท่ีผูบริโภคตองการมากท่ีสุดคือ หมอน้ําลายวิจิตร เตาน้ํามันหอมระเหย ของตกแตงบาน           
และของใชตาง ๆ ของตกแตงสวน โมบายและตุกตา 2) ตนทุน คือ การลดตนทุนและกําหนดราคาใน
ระดับสูง เพราะเปนสินคาท่ีผลิตดวยมือทุกข้ันตอน 3) ชองทางการจัดจําหนาย คือ ใหผูบริโภคสะดวก
ซ้ือมากท่ีสุด โดยมีวิธีท่ีแตกตางกัน ผูประกอบการ จํานวน 8 ราย ใชพนักงานแนะนําสินคา มีผูประกอบการ 
2 ราย ใชการแจกนามบัตร และมี 3 รายท่ีใชวิธีการ จัดสาธิตวิธีการทํา 4) การติดตอสื่อสาร ใชการ
สื่อสารแบบบอกตอเพราะเปนสินคาท่ีมีคุณภาพทําใหผูบริโภคประทับใจในสินคา และผูวิจัยเสนอกล
ยุทธลูกคาสัมพันธ คือ การสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาโดยการแจกนามบัตรหรือเบอรโทรศัพท
เพ่ือใหลูกคาโทรมาสอบถามขอมูลเก่ียวกับเครื่องปนดินเผา 
  ทิฆัมพร  เพทราเวช (2556) สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคความพึงพอใจ             
ในคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอกระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรเนวาดา จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการโรงภาพยนตรเนวาดา สวนใหญมีอายุต่ํากวา 21 ป มีรายได            
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ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และมีสถานภาพโสด สวนระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสม
ทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ และกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ ในภาพรวมและรายดาน พบวา ผูเขามาใชบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก              
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการบริการโรงภาพยนตรเนวาดา จังหวัดอุบลราชธานี 
จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลในดาน เพศ อายุ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพ พบวา 
ลักษณะสวนบุคคลในดานเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการของโรงภาพยนตรเนวาดา จังหวัดอุบลราชธานีการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 (p-Value = 0.022, 0.000, 0.000, 0.000 < 0.05) ตามลําดับ อิทธิพลของสวน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ อิทธิพลของ
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมีผลตอกระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตร           
เนวาดา อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคมีผลตอกระบวนการการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรเนวาดา และอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมีผลตอกระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการโรง
ภาพยนตรเนวาดา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ( p-Value = 0.000 < 0.05) โดยความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการสามารถเปนตัวแปรกลางแบบบางสวน ( Partial Mediator) ปญหาของ        
โรงภาพยนตรเนวาดาท่ีพบ คือ สถานท่ีโดยรวมของโรงภาพยนตรเนวาดาคอนขางสกปรก สถานท่ีคับแคบ            
ท่ีนั่งไมนาเขาใชบริการ ชองจําหนายบัตรมีจํานวนนอยเกินไป บอรดแจงโปรแกรมฉายภาพยนตร        
ไมคอยมี พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับลูกคาสวนขอเสนอแนะ คือ ควรปรับปรุงสถานท่ีจอดรถ 
ควรจัดปายโฆษณาโปรแกรมภาพยนตรเพ่ิมมากข้ึน มีตูเกมสไวคอยบริการใหเลนรอบฉาย สามารถ
จองบัตรผานชองทางอ่ืนได ควรฝกอบรมใหพนักงานมีจิตบริการ (Service Mind) มากกวานี้ และควร
ดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกคาอีกดวย  
  ทิพาวดี  ทวีอภิรดีวิโรจน (2553) การวัดมูลคาตราสินคากาแฟนาชาจากมุมมองของ
ผูบริโภค ในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับอายุ
ของผูตอบแบบสอบถามอยูระหวาง 21-30 ป กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,000-20,000 บาท มีลักษณะบุคลิกชอบสังสรรคพบปะกับเพ่ือนมากท่ีสุด การรูจักในตรา
สินคาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมสามารถจดจําและระลึกถึงตราสินคากาแฟนาชากลุม
ตัวอยางสวนนอยมีการระลึกถึงตราสินคากาแฟนาชาแตไมสามารถจดจําสัญลักษณของนาชาได            
ผลการศึกษาดานภาพลักษณตราสินคานาชากาแฟพบวาภาพลักษณดานคุณประโยชนแงหนาท่ี 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโนมเอียงไปในเชิงบวกทุกปจจัยยอย ลําดับคะแนนเฉลี่ยความ
คิดเห็นสูงสุดสามอันดับแรกคือ รสชาติของกาแฟนาชามีรสเขมขน กลิ่นและสีของกาแฟนาชาสะทอน
ถึงกลิ่นของกาแฟชั้นดี ในสวนภาพลักษณดานคุณประโยชนแงสัญลักษณผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโนมเอียงไปในเชิงบวกในทุกปจจัยยอย ลําดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับแรก 
กาแฟนาชาเปนสัญลักษณของกาแฟกลิ่นหอมมาก กาแฟนาชาเปนตัวแทนของกาแฟลานนา          
และกาแฟนาชาเปนตัวแทนของความนุมละมุน ภาพลักษณดานคุณประโยชนแงประสบการณพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโนมเอียงไปเชิงบวกในเกือบทุกปจจัยยอย ลําดับคะแนนเฉลี่ยความ
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คิดเห็นสูงสุดสามอันดับแรก คือ การดื่มกาแฟนาชาทําใหลูกคารูสึกพอใจ ถูกใจและดื่มกาแฟนาชา
แลวทําใหรูสึกสดใส 
  ปยะวรรณ  แสงทอง ( 2550)  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหาร
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง   
25-35 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัทมีรายได 10,001-20,000 บาทตอเดือน 
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑอาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑพบวา ผูบริโภคสวนใหญซ้ือ
ผลิตภัณฑจากผัก ผลไม มีวัตถุประสงคในการซ้ือเพ่ือบริโภคเองโดยซ้ือจากหางสรรพสินคา แรง
กระตุน หรือเหตุจูงใจท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือ คือ สัญลักษณประกันคุณภาพจากหนวยงานรัฐบาล สื่อท่ี
เปนแรงจูงใจในการซ้ือ คือ สื่อทางโทรทัศน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในดานคุณภาพผลิตภัณฑ ดานบรรจุ
ภัณฑ และดานสถานท่ีจัดจําหนายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อายุมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในดานคุณภาพผลิตภัณฑ ดานบรรจุภัณฑ ดาน
ราคา และดานการสงเสริมการขายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การศึกษามีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจซ้ืออาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในดานคุณภาพผลิตภัณฑดานบรรจุภัณฑ 
และดานการสงเสริมการขายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายไดมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในดานคุณภาพผลิตภัณฑดานบรรจุภัณฑ            
ดานราคา  ดานการสงเสริมการขาย และดานสถานท่ีจัดจําหนายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  อาชีพ ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ืออาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในทุกดาน  
ความคิดเห็นของผูบริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ คือ รัฐบาล
ควรเพ่ิมหนวยงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเพ่ือใหไดตามมาตรฐานในเรื่องการใหตรารับรอง        
เพ่ือรับประกันคุณภาพ ควรมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสินคาทางดานโภชนาการอยางตอเนื่อง 
สถานท่ีจัดจําหนายควรสะอาดและสะสวกในการซ้ือ 
  รัชชานนท แยมศรี (2556) สวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหมกับการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา
ออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคเสื้อผาออนไลน
ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหมในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายดานท้ัง 4 ดานพบวา ผูบริโภคเสื้อผาออนไลนใหความสําคัญดานความสะดวกในการซ้ือมาก
ท่ีสุด รองลงมาใหความสําคัญดานความตองการของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค และนอยท่ีสุด
ใหความสําคัญดานการสื่อสาร ตามลําดับ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคเสื้อผาออนไลน
ในภาพรวมจําแนกตามเพศ พบวา ผูบริโภคเสื้อผาออนไลนเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญกับ
สวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหมไมแตกตางกัน สวนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภค
เสื้อผาออนไลนในภาพรวมจําแนกตามอายุ จําแนกตามสถานภาพ จําแนกตามระดับการศึกษา 
จําแนกตามอาชีพ และจําแนกตามรายได พบวา ผูบริโภคเสื้อผาออนไลนใหความสําคัญกับสวน
ประสมทางการตลาดแนวคิดใหมแตกตางกัน 
  ลัดดาวัลย  โชคถาวร (2552)  ความสามารถในการใหบริการของหางสรรพสินคาในจังหวัด
นครราชสีมา ตามมุมมองของผูบริโภคสูงอายุ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุระหวาง 60-64 ป ไปใชบริการหางสรรพสินคาเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเลือกซ้ือสินคาอุปโภค
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บริโภคและอาหารในซูเปอรมารเก็ต ในชวงเชาของวันเสาร-อาทิตย ผลการวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางความสําคัญของปจจัยในการเลือกใชบริการหางสรรพสินคา         
และความสามารถในการใหบริการของหางสรรพสินคาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญและความ   
สามารถของหางสรรพสินคาในปจจัยดานสงเสริมการขาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สําหรับปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญและความสามารถของหางสรรพสินคาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานสินคา ปจจัยดานสถานท่ี ปจจัย
ดานราคา และปจจัยดานการใหบริการ ซ่ึงพบวาปจจัยดานสินคา ปจจัยดานสถานท่ี และปจจัยดาน
การใหบริการ ผูสูงอายุใหความสําคัญมากกวาความสามารถของหางสรรพสินคาท่ีทําได สวนปจจัย
ดานราคา หางสรรพสินคามีความสามารถมากกวาท่ีผูสูงอายุใหความสําคัญ 
  ศักดิพัฒน  วงศไกรศรี (2557) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 ’Cs ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 4 ’Ps ปจจัยการโฆษณาทางสังคมออนไลน และปจจัยกิจกรรมการตลาดท่ีสงผลตอ
ความตั้งใจในการใชบริการสนามฟุตบอลหญาเทียมของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุนอยกวา 21 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เปนนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 25,000 บาท และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยกิจกรรมการตลาด ดานกิจกรรมสิทธิพิเศษ ( β = 0.596) สงผลตอ
ความตั้งใจในการใชบริการสนามฟุตบอลหญาเทียมของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแก ปจจัยการโฆษณาทางสังคมออนไลน ( β = 0.495) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
แบบ 4’Cs ดานความสะดวกในการซ้ือ ( β = 0.280) ดานความตองการของผูบริโภค ( β = 0.214) 
ปจจัยกิจกรรมการตลาด ดานการตลาดเชิงกิจกรรม ( β = 0.204) ปจจัยสวนผสมทางการตลาดแบบ 
4’Fs ดานการตลาดแบบเพ่ือนหรือปากตอปาก ( β = 0.194) และดานหนาตาชื่อเสียง (β = 0.139) 
ตามลําดับ โดยท่ีปจจัยสวนประสมทางการตลาดแบบ 4 ’Cs ดานตนทุนของผูบริโภค ดานการสื่อสาร 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดแบบ 4 ’Fs ดานการตลาดแบบครอบครัว และดานการตลาดแบบ           
โชคลางไมสงผลตอความตั้งใจในการใชบริการสนามฟุตบอลหญาเทียมของผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร   
  ศตวรรษ  คําตันบุญ (2553)  ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดของบริษัท
ตัวแทนจําหนายรถยนตกับมุมมองของผูบริโภคใน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา ลักษณะ
สวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41-50 ป มีสถานภาพสมรส            
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีรายได 10,000-20,000 
บาท/เดือน และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน  ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางใหความสําคัญ
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการของบริษัทตัวแทนจําหนายรถยนตในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ 
ระดับมาก 3 ขอ และระดับปานกลาง 3 สามารถเรียงลําดับความสําคัญตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยได 5 ลําดับ ดังนี้ ดานบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานลักษณะทางกายภาพ และดานการ
จัดจําหนาย ตามลําดับ ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบริโภครถยนตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 3 ขอ ระดับมากท่ีสุด 3 ขอ ระดับปานกลาง 1 ขอ 
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สามารถเรียงลําดับความสําคัญตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได 5 ลําดับ ดังนี้ ดานความสะดวก 
ดานคาท่ีผูบริโภคจะไดรับ ดานการดูแลเอาใจใส ดานตนทุน และดานการติดตอสื่อสาร ตามลําดับ    
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภครถยนตใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ท่ีมีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และ จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยรวมมีความคิดเห็น              
ไมแตกตางกัน ยกเวนกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน จํานวน 6 ดาน ไดแก 
ดานคุณคาท่ีผูบริโภคจะไดรับ ดานตนทุน ดานการติดตอสื่อสาร ดานการดูแลเอาใจใส ดาน
ความสําเร็จในการตอบสนองความตองการ และดานความภาคภูมใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 ดาน ไดแก 
ดานความสะดวก ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการของบริษัทตัวแทนจําหนาย
รถยนตกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภครถยนต ในจังหวัดมหาสารคามมี
ความสัมพันธกันในทิศทางบวกอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  สุพัส  ชัยชาญ ( 2550) ความคิดเห็นของประชาชนตอผลิตภัณฑ OTOP ในเขตเทศบาล
นครเชียงราย  ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอผลิตภัณฑ OTOP ในเขตเทศบาล
นครเชียงรายในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแกปจจัยผลิตภัณฑ ( Product) ปจจัยดาน
ราคา ( Price) ปจจัยดานการจัดจําหนาย ( Place) และ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion)  พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญในปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ไดแก ปจจัยผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย และ ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด  อยูในระดับปานกลาง และพบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ปจจัยดานการจัด
จําหนาย รองลงมา ไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานผลิตภัณฑตามลําดับ           
และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
ไดใหความสําคัญตอการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย อยูในระดับปานกลาง และพบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก รายการผลิตภัณฑมี
คุณภาพไดมาตรฐาน รองลงมา ไดแก รายการผลิตภัณฑมีหลายรูปแบบใหเลือก รายการบรรจุภัณฑ
และหีบหอมีความสวยงามและมีคุณภาพสูงตามลําดับ  ปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามได
ใหความสําคัญตอการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
อยูในระดับปานกลาง และพบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกรายการราคาผลิตภัณฑมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา ไดแกรายการระดับราคามีหลายระดับใหเลือก และรายการใหสวนลด
พิเศษในโอกาสตาง ๆ ตามลําดับ  ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดให
ความสําคัญตอการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ OTOP  ของประชาชนในเขตเทศบาลเชียงราย อยูใน
ระดับมาก และพบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก รายการสถานท่ีจัดจําหนายใกลกับแหลง
ทองเท่ียว หรือสถานท่ีสําคัญของชุมชนรองลงมาไดแกรายการการสั่งซ้ือสามารถสั่งซ้ือไดหลาย
ชองทาง เชน ทางโทรศัพท และรายการมีชวงระยะเวลาการจัดจําหนายทุกวัน โดยไมมีวันหยุด 
ตามลําดับ  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญตอการ
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พิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายอยูในระดับปานกลาง
และพบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก รายการการจัดแสดงสินคาในโอกาสงานประจําปหรืองาน
ตามเทศกาลตาง ๆ ของจังหวัด รองลงมา ไดแก รายการพนักงานขายสินคามีการใหบริการท่ีดี 
รวดเร็ว สุภาพ และเปนกันเองกับลูกคา และรายการพนักงานขายสินคามีความรูเก่ียวกับสินคาเปน
อยางดี  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผูตอบแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถาม พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามบางสวนไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรมีการรับประกันสินคาและบริการ
หลังการขาย ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะในดานนี้โดยมีความถ่ีมากท่ีสุด รองลงมาท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหขอเสนอแนะคือ บรรจุภัณฑของสินคา ควรมีการพัฒนามากข้ึนกวานี้ และดาน
สุดทายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหการเสนอแนะ คือ ควรมีการพัฒนารูปแบบของสินคาใหทันสมัย
ตามลําดับ 
  2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
   กอรดอน ( Gordon, 2012) ไดศึกษาการคิดคนเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือสังคม 
งานวิจัยนี้จะพิจารณาบทบาทสวนประสมทางการตลาดในดานการตลาดเพ่ือสังคม โดยจะจัดวาง
องคประกอบใหม เชน กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหมีรายละเอียดท่ีสําคัญและมุงเนนท่ี
ลักษณะของการตลาดเพ่ือสังคม โดยการผสมผสานการตลาดเพ่ือสังคมกับแนวคิดเพ่ือสิ่งแวดลอม คือ 
ใชความคิดและเครื่องมือท่ีจําเปนของสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 รูปแบบ และนํามาประยุกตทาง
ความคิดเชิงสัมพันธและกิจกรรมการตลาดเพ่ือสังคม ซ่ึงจะมีลักษณะท่ีกวางกวาสวนประสมทาง
การตลาดท่ัวไป  
   เกน (Khan, 2014) ไดศึกษา แนวคิดและองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบริโภค พบวา แนวคิดสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค (4 C’s) นั้น 
ประกอบไปดวย ความตองการของลูกคา ( Consumer Wants and Needs) ดานตนทุนของลูกคา 
(Cost to Satisfy) ความสะดวกในการซ้ือ ( Convenience to Buy) การสื่อสาร (Communication) 
ซ่ึงลวนแลวพัฒนามาจากสวนประสมทางการตลาด (4 P’s) ท้ังนั้น มีการปรับเปลี่ยนองคประกอบ
และมุมมองจากผูผลิตเปนมุมมองผูบริโภคแทน ซ่ึงการศึกษาสวนประสมทางการตลาดจากมุมมอง
ของผูบริโภค จะทําใหสามารถเขาใจถึงความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด จึงนําไปสูความพึงพอใจ
ของผูบริโภค ซ่ึงหากผูบริโภคมีความรูสึกถึงความพึงพอใจไมวาจะเปนในดานการบริการหรือความพึง
พอใจในตัวสินคาอะไรแลว จะทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือมากกวาการใชแนวคิดสวนประสมทาง
การตลาด (4 p’s) เพียงอยางเดียว 
   ฮานา และคนอ่ืน ๆ ( Hani & et al., 2013) ไดศึกษาผลกระทบขององคประกอบ
สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีตอการเลือกใชบริการของผูรับบริการเครือขายโทรคมนาคมใน
จอรแดน เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลขององคประกอบสวนประสมทางการตลาดบริการในตราสินคาของ
ลูกคา กลุมตัวอยาง 1,492 คน ในสามภูมิภาคใหญท่ีสุดในประเทศจอรแดน : อัมมาน เออรบิด           
และ อัลซาคารท้ังหมดเครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม 56 ขอ เพ่ือวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของ
พนักงานและเผยใหเห็นวามีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอองคประกอบสวนประสมทางการตลาด
บริการ เม่ือตราสินคาท่ีลูกคาเลือกใช แสดงใหเห็นวาตราสินคานั้นเปนทรัพยสินท่ีมีคาสําหรับภาค
บริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูบริหารการตลาด การประเมินผลของการใชงานไดรับการตอบรับ
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จากลูกคาท่ีพิจารณาปญหาท่ีจะปรากฏในการใหบริการ นอกจากนี้ยังมีวิธีการท่ีชัดเจนท่ีสามารถ
นํามาใชโดยผูจัดการ เชน การออกแบบและการสรางความนาเชื่อถือในตราสินคา กลยุทธนี้จะชวยให
ผูบริหารลดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีจํากัดได 
   Szwejkowska, Jezierski & Puczynski (2007) ศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง 2 ประเทศ               
1 สวนประสมทางการตลาด บริษัทไดนําสวนประสมทางการตลาดมาใชกับตลาดตางประเทศ 
กรณีศึกษาของวอลโวล ซ่ึงจากการศึกษาพบวากิจกรรมสวนประสมทางการตลาดถูกนํามาประยุกตใช
ในผลิตภัณฑในตลาดและการดึงดูดใจลูกคา โดยบริษัทมุงใหความสนใจถึงขอจํากัดของแตละประเทศ 
คือ ประเทศโปแลนด และสวีเดน ความตองการของลูกคา และศักยภาพทางการแขงขัน โดยพวกเขา
จะวิเคราะหปจจัยท้ังหมดซ่ึงมีอิทธิพลตอการปรับปรุงผลิตภัณฑในอนาคตการประสบความสําเร็จของ
บริษัท การวัดผลจากจํานวนรวมของการขาย เชนเดียวกันกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา 
แตในทางกลับกันบริษัทไมจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนกลยุทธสวนประสมทางการตลาดทุกเวลาเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคา แตควรสรางและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความตองการสูงสุดของลูกคาได 
   วอง (Wang, 2012) ไดศึกษาความเปนไปไดของกลยุทธสวนประสมทางการตลาด
เพ่ือสิ่งแวดลอมภายใตการพัฒนาท่ียั่งยืนทางธุรกิจ เปาหมายหลักของงานวิจัยนี้ คือ การสํารวจ
ความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของผูบริโภคและกลยุทธสวนประสมทางการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม
ตัวอยางเปนประชาชนท่ัวไปในภาคกลางของไตหวัน จํานวน 439 คน ซ่ึงผลท่ีได คือ กลยุทธ           
สวนประสมการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมนั้นไดอํานวยความสะดวกในการอภิปรายเก่ียวกับผลกระทบของ
การดําเนินชีวิต ถาใชกลยุทธสวนประสมการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมในเวลาเหมาะสมตอผูบริโภคท่ีมี
การดําเนินชีวิตแตกตางกัน จะสามารถเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑทางการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมได
ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคพิจารณาปจจัยท่ีแตกตางกันเม่ือซ้ือผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม ซ่ึงข้ึนอยูกับ
การดําเนินชีวิตของพวกเขา ดังนั้น กลยุทธการตลาดท่ีมีความแตกตางกันจะเหมาะกับการดําเนินชีวิต
ท่ีแตกตางกัน กิจกรรมสงเสริมการขายสําหรับผลิตภัณฑท่ีจะนําไปใชกับการดําเนินชีวิตผูบริโภค เชน 
ใหคําปรึกษา และการรีไซเคิล เนนการใชกฎหมายของรัฐบาล ระเบียบและแรงจูงใจเพ่ือใหผูบริโภค
หันมาใชผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม สรางแรงจูงใจ เชน กําหนดราคาและออกแบบบรรจุภัณฑให
นาสนใจมากข้ึน ในราคาเหมาะสม 
 
 
   

 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
  การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑชุมชน ในมุมมอง ของผูบริโภค  
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  3.4 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.6 การวิเคราะหขอมูล 
  3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.1.1 ประชากร ไดแก ผูบริโภคผลิตภัณฑชุมชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน     
  3.1.2 กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคผลิตภัณฑชุมชน อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสุมตัวอยางจํานวน 385 คน จึงใชสูตรของ W.G. Cochran, 1953 
(อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ และคนอ่ืน ๆ, 2553) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

n   = 2d

2P)ZP(1−  

 
   เม่ือ n แทน    จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ  
    P แทน    สัดสวนประชากรท่ีผูวัยตองการจะสุม ซ่ึงสามารถนํา

คาสถิติในอดีตมาใชแทนได  โดยกําหนดให P มีคาเทากับ 
0.5 

    Z แทน    ความม่ันใจท่ีผูวิจัยกําหนดไวท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
เชน Z ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีคาเทากับ 1.96 
(ม่ันใจ 95 %) 

    d แทน สัดสวนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึนได 
   เม่ือนําตัวเลขไปแทนคาในสูตร จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง เทากับ 
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    n = 20.05

20.5)(1.96) -0.5(1  

     = 384.16 หรือ 385 คน 
  3.1.3 การสุมตัวอยาง  
   ข้ันท่ี 1 การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยขอความรวมมือ
จากรานจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 51 ราย  
   ข้ันท่ี 2 การสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ไดแบงสัดสวนกลุมตัวอยาง
มีท้ังหมด 51 ราย รวมจํานวน 385 ตัวอยาง และนําแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 385 ฉบับ 
 
ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงจํานวนกลุมตัวอยางแตละราย 
 

ลําดับ ช่ือกลุม/ผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP จํานวนกลุมตัวอยาง 
1. บริษัทสยามรักษ จํากัด 8 
2. บานขนมกรกมล 8 
3. นายสุวิทย  ไตรโชค 8 
4. แกวประดิษฐ (แกวถัก) 8 
5. วิสาหกิจชุมชนบานผักตบชวา 8 
6. กลุมอาชีพศิลปประดิษฐสนามชัย 8 
7. นางวารินทร  ฤทธิสนธิ ์ 8 
8. เครื่องเคลือบดินเผาเซรามิค 8 
9. ตนออการเกษตร 8 
10. เจเหลงอาหารทะเล  8 
11. กลุมหัตถกรรมบานโตแตง  8 
12. นายนภา  สุขสมพืช  8 
13. ปลาหวานคุณากร  8 
14. กลุมเกษตรกรปลอดสารพิษนิคมบางไทร 8 
15. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานเกาะ   8 
16. กลุมน้ําพริกแกงชางนอย   8 
17. นายสุกัญญา  เรืองเดช 8 
18. 88 Wellness Shop   8 
19. กลุมแมบานเกษตรชางนอยพัฒนา 8 
20. ของขวัญ     8 
21. นางสาวชมพู  ชํานาญ     8 
22. นางเจียม  จิตรโอฬาร     8 
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23. กลุมสตรีชางนอยพัฒนา     8 
ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือกลุม/ผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP จํานวนกลุมตัวอยาง 
24. นางมณฑา  เมืองงาม 8 
25. กลุมอาชีพทําอาหารบานแปง 8 
26. ธันยชนก  สุริยันต 8 
27. กลุมอาชีพเกษตรปลอดสารพิษ     8 
28. นางอัมพร  พุมพวง     8 
29. นางอัมพร  วิบูลย 7 
30. นายสมพร  วงษอนันต 7 
31. นฤชลน้ํารังนก     7 
32. กลุมบานขนมไมตรา 7 
33. แจวบองสมุนไพร      7 
34. กลุมดอกไมจันทร 7 
35. นางสาวชลธิชา  เกตุแกว 7 
36. กลุมขนมบานสงางาม 7 
37. ทองมวนกรอบ      7 
38. นายถวัล  ไตรอุโภค 7 
39. นางรัตนา  วุฒิลาภ 7 
40. นายสายัณห  นพสวัสดิ ์ 7 
41. ชนาภรพาณิชย 7 
42. กระเปาผา Brand Khoniabai Craft 7 
43. คุณเล็ก หมูปงนมสด 7 
44. อุษา  โอนออน 7 
45. พันธไมมงคล 7 
46. นายบุญรุง  วุฒิลาภ 7 
47. กลุมอาชีพขนมหมอแกงโบราณ 7 
48. กวยเตี๋ยวไกรวน 7 
49. นางดลพร  ตั้งเกียรติอุดม 7 
50. จารุณี  บิตแวว 7 
51. กลุมขนมไทยบานหนาไม 7 

รวมท้ังส้ิน 385 
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3.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  
  3.2.1 ตัวแปรตน 
   1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   2) ผลิตภัณฑชุมชน คือ 1) ประเภทอาหาร 2) ประเภทเครื่องดื่ม 3) ประเภทผา 
เครื่องแตงกาย 4) ประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก 5) ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 51 ราย (ขอมูลจาก
สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557- 2558) ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2 ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
ลําดับ 

ช่ือกลุม/ผูผลิต/ 
ผูประกอบการ OTOP 

ประเภทผลิตภัณฑ 

อา
หา

ร 

เค
รื่อ

งด
ื่ม 

ผา
ฯ 

ขอ
งใ

ชฯ
 

สมุ
นไ

พ
รฯ

 

รา
ยไ

ดเ
ฉลี่

ย/
ป 

1. กลุมอาชีพทําอาหารบานแปง x     250,000 
2. นฤชลน้ํารังนก  x    120,000 
3. กลุมบานขนมไมตรา x     180,000 
4. นางมณฑา  เมืองงาม    x  264,000 
5. นายนภา  สุขสมพืช    x  1,020,000 
6. นางสาวชมพู  ชํานาญ    x  300,000 
7. กลุมอาชีพศิลปประดิษฐสนามชัย    x  3,600,000 
8. กลุมแมบานเกษตรชางนอยพัฒนา  x    400,000 
9. ปลาหวาน คุณากร x     950,000 
10. นางอัมพร  วิบูลย    x  200,000 
11. ธันยชนก  สุริยันต x     250,000 
12. แกวประดิษฐ (แกวถัก)    x  5,400,000 
13. แจวบองสมุนไพร x     125,000 
14. กลุมเกษตรกรปลอดสารพิษ

นิคมบางไทร 
x     720,000 

15. เครื่องเคลือบดินเผาเซรามิค    x  1,584,000 
16. นางสุกัญญา  เรืองเดช   x   420,000 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
 

 
ลําดับ 

ช่ือกลุม/ผูผลิต/ 
ผูประกอบการ OTOP 

ประเภทผลิตภัณฑ 

อา
หา

ร 

เค
รื่อ

งด
ื่ม 

ผา
ฯ 

ขอ
งใ

ชฯ
 

สมุ
นไ

พ
รฯ

 

รา
ยไ

ดเ
ฉลี่

ย/
ป 

17. นางวารินทร  ฤทธิสนธิ ์    X  3,000,000 
18. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานเกาะ x     540,000 
19. กลุมดอกไมจันทร    X  130,000 
20. นางสาวชลธิชา  เกตุแกว    x  144,000 
21. กลุมสตรีชางนอยพัฒนา x     275,000 
22. กลุมอาชีพเกษตรปลอดสารพิษ x     240,000 
23. เจเหลงอาหารทะเล x     1,200,000 
24. กลุมน้ําพริกแกงชางนอย x     480,000 
25. ของขวัญ    x  335,000 
26. กลุมขนมบานสงางาม x     192,000 
27. นางเจียม  จิตรโอฬาร x     300,000 
28. นางอัมพร  พุมพวง X     204,000 
29. ทองมวนกรอบ x     156,000 
30. วิสาหกิจชุมชนบานผักตบชวา    x  4,800,000 
31. บานขนมกรกมล X     9,600,000 
32. กลุมหัตถกรรมบานโตแตง    x  1,200,000 
33. นายสุวิทย  ไตรโชค X     5,500,000 
34. 88 Wellness Shop  x    400,000 
35. นายสมพร  วงษอนันต x     200,000 
36. บริษัทสยามรักษ จํากัด    x  48,000,000 
37. นายถวัล  ไตรอุโภค x     120,000 
38. นางรัตนา  วุฒิลาภ    x  7,000 
39. นายสายัณห  นพสวัสดิ ์    x  100,000 
40. ชนาภรพาณิชย X     120,000 
41. ตนออการเกษตร    x  1,336,000 
42. กระเปาผา Brand Khoniabai   x   25,000 
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Craft 
ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
 

 
ลําดับ 

ช่ือกลุม/ผูผลิต/ 
ผูประกอบการ OTOP 

ประเภทผลิตภัณฑ 

อา
หา

ร 

เค
รื่อ

งด
ื่ม 

ผา
ฯ 

ขอ
งใ

ชฯ
 

สมุ
นไ

พ
รฯ

 

รา
ยไ

ดเ
ฉลี่

ย/
ป 

43. คุณเล็ก หมูปงนมสด X     20,000 
44. อุษา  โอนออน x     25,000 
45. พันธไมมงคล    x  10,000 
46. นายบุญรุง  วุฒิลาภ x     30,000 
47. กลุมอาชีพขนมหมอแกงโบราณ x     14,000 
48. กวยเตี๋ยวไกรวน x     20,000 
49. นางดลพร  ตั้งเกียรติอุดม x     6,000 
50. จารุณี  บิตแวว x     12,500 
51. กลุมขนมไทยบานหนาไม x     10,000 

 
  3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก ความตองการของผูบริโภค ตนทุนของผูบริโภค
ความสะดวกในการซ้ือ การสื่อสาร  
 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
โครงสรางแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทผลิตภัณฑชุมชน 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก
เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย ความตองการของผูบริโภค ตนทุนของ
ผูบริโภค ความสะดวกในการซ้ือ การสื่อสาร 
  เกณฑวัดระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมองของผูบริโภค 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale) แบงออกเปน 
5 ระดับ โดยมีระดับความสําคัญ 5 ระดับ ใชวิธีของ Likert Scale (อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ และคนอ่ืน ๆ, 
2553) ดังนี้ 
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  ระดับความคิดเห็น คะแนน 
  เห็นดวยมากท่ีสุด 5 
  เห็นดวยมาก  4 
  เห็นดวยปานกลาง 3 
  เห็นดวยนอย  2 
  เห็นดวยนอยท่ีสุด 1 
 

  ระดับคาเฉลี่ย = 
จํานวนชั้น

ดคะแนนต่ําสุ - ดคะแนนสูงสุ
 

   

  แทนคาได ดังนี้ = 
5

1 - 5  

      = 0.80 
  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41-4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61-3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81-2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย 
  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 
3.4 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  3.4.1 การสรางแบบสอบถาม  
   1) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทาง            
ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   2) นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบ
ความถูกตองครบถวนของเนื้อหา (Validity)  
   3) นําแบบสอบถามท่ีได ทําการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน 
  3.4.2 การทดสอบเครื่องมือ 
   ผูวิจัยไดเสนอแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปทําการทดสอบหาความเท่ียงตรง ( Validity) 
และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 
   1) การหาคาความเท่ียงตรง ( Validity) เปนการหาคาความเท่ียงตรง  แสดงระดับ
ความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับคําถาม
ในแตละขอ จากนั้นจึงนํามาแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึนเพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
   2) นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเนื้อหา 
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   3) นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวมาหาคาดัชนีความสอดคลอง  IOC
โดยเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองท่ีมากกวา หรือเทากับ 0.5 เพ่ือนําไปใช สวนขอคําถาม
ท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองนอยกวา 0.5 นํามาปรับปรุงแกไข ไดคา IOC ของแบบสอบถามเทากับ 
0.96 
   4) นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดสอบ (Try out) กับผูบริโภคผลิตภัณฑ
ชุมชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไมไดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน หาคาความ
เชื่อม่ัน ( Riberlity) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามแบบของครอนบาช 
(Cronbach Alpha Coefficient) (อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ และคนอ่ืน ๆ, 2553) ไดคาความเชื่อม่ัน
ท้ังฉบับเทากับ 0.96 คาความเชื่อม่ันแตละดาน ดังนี้ 
    4.1) ดานความตองการของผูบริโภค คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.86 
    4.2) ดานตนทุนของผูบริโภค คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.86 
    4.3) ดานความสะดวกในการซ้ือของผูบริโภค คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.91 
    4.4) ดานการติดตอสื่อสารกับผูบริโภค คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.88 
   5) นําแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูลตอไป 
 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.5.1 ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูนําชุมขน โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามอธิบายและชี้แจง
รายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงคของแบบสอบถาม และวิธีการเก็บขอมูลในชวงเดือน ธันวาคม 2558 
กับผูนําชุมชนของแตละตําบล ตลอดจนถึงการรับแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง 
  3.5.2 เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบนําขอมูลแบบสอบถาม
ไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ ตอไป 
 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 
  นําแบบสอบถามท่ีไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหขอมูลและนําเสนอคาสถิติดาง ๆ ดังนี้คือ 
  3.6.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาครบทุกฉบับ 
  3.6.2 จัดทํารหัสในแบบสอบถามตามท่ีกําหนดในตารางแจกแจงความถ่ี 
  3.6.3 ทําการกรอกขอมูลตามรหัสลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
  3.6.4 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการกรอกขอมูล 
  3.6.5 ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
  3.6.6 นําผลการวิเคราะหมาสรุปและนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
 
3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาประมวลผล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชคาสถิติตาง ๆ ดังนี้ 
  3.7.1 สถิติพ้ืนฐาน 
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   การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติคาความถ่ี 
(Frequency) และรอยละ (Percentage)  
   การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 
  3.7.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
   1) การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมอง
ของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 
2 ตัวท่ีเปนอิสระตอกันใชสถิติการทดสอบคา (t-test) โดยจําแนกตามเพศ    
   2) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) โดยการทดสอบ           
คาเอฟ (F-test) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและประเภทผลิตภัณฑชุมชน เม่ือพบความแตกตางจะ
ทําการเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธี LSD (Least Significant Difference) เพ่ือเปรียบเทียบวาคูใดมี
ความแตกตางกันบาง    

 
 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
  การวิเคราะหขอมูลเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภคอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
  4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  4.2 ตัวแปรตนท่ีศึกษา 
  4.3 ตัวแปรตามท่ีศึกษา 
  4.4 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
  n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด   
  % แทน อัตรารอยละ 

  X แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต  (Mean) 
  S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  *  แทน การทดสอบท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  t  แทน การทดสอบคา (t-test)  
  F แทน การทดสอบคา (F-test)  
  Sig.  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  
  SS แทน ผล รวมของคาความเบี่ยงเบนแตละตัวยกกําลังสอง 
  df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ 
  MS แทน คา ความแปรปรวน 
 
4.2 ตัวแปรตนท่ีศึกษา  
  4.2.1 ตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก   
   1) เพศ 
   2) อาย ุ
   3) สถานภาพการสมรส 
   4) ระดับการศึกษา 
   5) อาชีพ 
   6) รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
  4.2.2 ประเภทผลิตภัณฑชุมชน 
   1) ประเภทอาหาร 
   2) ประเภทเครื่องดื่ม 
   3) ประเภทผา เครื่องแตงกาย 
   4) ประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก 
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   5) ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
 
4.3 ตัวแปรตามท่ีศึกษา  
  4.3.1 ตัวแปรตาม  คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก  
   1) ความตองการของผูบริโภค 
   2) ตนทุนของผูบริโภค 
   3) ความสะดวกในการซ้ือ 
   4) การสื่อสาร    
 
4.4 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน             
โดยจําแนกตามลักษณะของขอมูลหรือตัวแปรตาง ๆ ท่ีใชในการวิจัยและการใชสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล ดังตอไปนี้ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการเสนอ
ผลการวิเคราะหเปนคารอยละ   
 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม 

                   n=385 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
ชาย 137 35.6 
หญิง 248 64.4 

รวม 385 100.0 
อายุ 

ต่ํากวา 25 ป 61 15.8 
25-40 ป 147 38.2 
41-55 ป 126 32.7 
56 ปข้ึนไป 51 13.2 

รวม 385 100.0 
สถานภาพสมรส 

โสด 135 35.1 
สมรส 208 54.0 
หมาย/หยาราง 42 10.9 

รวม 385 100.0 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)  
                   n=385 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับการศึกษา 

ประถม/มัธยมตน/มัธยมปลาย 183 47.5 
ปวช./ปวส. อนุปริญญา 117 30.4 
ปริญญาตรี 74 19.2 
สูงกวาปริญญาตรี 11 2.9 

รวม 385 100.0 
อาชีพ 

พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน 142 36.9 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72 18.7 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  86 22.3 
อ่ืน ๆ 85 22.1 

รวม 385 100.0 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 172 44.7 
10,001-15,000 บาท 110 28.6 
15,001-20,000 บาท 72 18.7 
20,001 บาทข้ึนไป 31 8.1 

รวม 385 100.0 
ทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทใด 

ประเภทอาหาร 197 51.2 
ประเภทเครื่องดื่ม 53 13.8 
ประเภทผา เครื่องแตงกาย 58 15.1 
ประเภทของใชของตกแตง ของท่ีระลึก 33 8.6 
ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 44 11.4 

รวม 385 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.1 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน ของผูตอบแบบสอบถาม
โดยเม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 
64.4 รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 35.6 
  เม่ือพิจารณาตาม อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 25 -40 ป จํานวน 147 คน         
คิดเปนรอยละ 38.2  รองลงมาคือ อายุ 41-55 ป จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 3 2.7 อายุต่ํากวา 
25 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.8  และอายุ 56 ปข้ึนไป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 13.2  
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  เม่ือพิจารณาตามสถานภาพสมรส  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีสถานภาพสมรส จํานวน 
208 คน คิดเปนรอยละ 54.0  รองลงมาคือ  สถานภาพ โสด จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 35.1  
และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.9  
  เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับการศึกษา ประถม/
มัธยมตน/มัธยมปลาย จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 47.5  รองลงมาคือ ระดับการศึกษา  ปวช./
ปวส. อนุปริญญา จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 3 0.4  ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 74 คน 
คิดเปนรอยละ 19.2  และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.9  
  เม่ือพิจารณาตามอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน 
จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 3 6.9 รองลงมาคือ อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 86 คน             
คิดเปนรอยละ 22.3  อาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 22.1  และอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.7        
  เม่ือพิจารณาตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 44.7 รองลงมาคือ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001 -15,000 บาท จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 28.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-
20,000 บาท จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.7  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  20,001 บาทข้ึนไป 
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 8.1  
  เม่ือพิจารณาตามเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทใด  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 51.2 รองลงมาคือ ประเภทผา 
เครื่องแตงกาย จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.1 ประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 
13.8  ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.4  และประเภทของใชของ
ตกแตง ของท่ีระลึก จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.6  
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมอง
ของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหเปนคาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 
ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน

มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความตองการของ
ผูบริโภค  

 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด X S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานความตองการของผูบริโภค 
1. ทานตองการผลิตภัณฑชุมชนมีคุณภาพ 4.57 0.655 มากท่ีสุด  
2. ทานตองการผลิตภัณฑชุมชนมีความสะอาดใหม 4.59 0.623 มากท่ีสุด  
3. ทานตองการตราสินคาบนผลิตภัณฑชุมชนมีความ

ชัดเจน 4.50 0.693 มากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ)  
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
4. ทานตองการผลิตภัณฑชุมชนมีหลากหลายยี่หอให

เลือกซ้ือ 4.44 0.709 มากท่ีสุด  
5. ทานตองการรูปรางลักษณะของผลิตภัณฑชุมชน        

มีสีสันสวยงาม 4.34 0.791 มากท่ีสุด 
6. ทานตองการผลิตภัณฑชุมชนไดมาตรฐาน อย. 

รับรองจากภาครัฐบาล ตรงกับความตองการของทาน 4.65 0.593 มากท่ีสุด 
รวม 4.51 0.502 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.2 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค ดานความตองการของผูบริโภคอยูในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.51, S.D. = 0.502) เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ดานความตองการของผูบริโภคมีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยผูบริโภคตองการผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดมาตรฐาน อย. รับรองจาก
ภาครัฐบาล ตรงกับความตองการ เปนอันดับหนึ่ง ( X = 4.65, S.D. = 0.593) รองลงมา คือ ตองการ
ผลิตภัณฑชุมชนมีความสะอาดใหม ( X = 4.59, S.D. = 0.623) และอันดับท่ีสาม คือ ตองการ
ผลิตภัณฑชุมชนมีคุณภาพ ( X = 4.57, S.D. = 0.655)  
 
ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน

มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค  
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ดานตนทุนของผูบริโภค 
1. ทานคิดวาราคาของผลิตภัณฑชุมชนมีความ

เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 3.96 0.771 มาก 
2. ทานคิดวาราคาของผลิตภัณฑชุมชนควรมีหลาย

ระดับราคาใหเลือกซ้ือ 3.89 0.849 มาก 
3. ทานคิดวามีปายบงบอกราคา หรือสวนลดท่ีชัดเจน

อานงาย 3.96 0.877 มาก 
รวม 3.93 0.722 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.3 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภคอยูในระดับมาก (X = 3.93, 
S.D. = 0.722) เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ดานตนทุนของผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับมากทุกขอ 
โดยผูบริโภคคิดวามีปายบงบอกราคา หรือสวนลดท่ีชัดเจนอานงาย เปนอันดับหนึ่ง (X = 3.96, S.D. = 0.877) 
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รองลงมา คือ ราคาของผลิตภัณฑชุมชนมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ( X = 3.96, S.D. 
= 0.771) และอันดับท่ีสาม คือ ราคาของผลิตภัณฑชุมชนควรมีหลายระดับราคาใหเลือกซ้ือ (X = 3.89, 
S.D. = 0.849)   
 
ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน

มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวกในการซ้ือ  
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ดานความสะดวกในการซ้ือ 
1. ทานคิดวาทําเลท่ีตั้งของผลิตภัณฑชุมชนมีความ

เหมาะสมเห็นไดชัดเจน 3.89 0.900 มาก 
2. ทานคิดวาการจัดหนารานและการจัดเรียงสินคา

ของผลิตภัณฑชุมชนทําใหเกิดความสะดวกตอ
การหาสินคามากข้ึน 4.03 0.824 มาก 

3. ทานคิดวาผลิตภัณฑชุมชนสามารถหาซ้ืองาย         
และการเดินทางสะดวก 3.89 0.874 มาก 

4. ทานคิดวาควรมีการจัดงานแสดงสินคาผลิตภัณฑ
ชุมชนอยูเสมอ 4.22 0.772 มากท่ีสุด 

5. ทานคิดวาควรมีการใหบริการชิมฟรี กอนการ
ตัดสินใจซ้ือ 4.16 0.869 มาก 

6. ทานคิดวาควรมีการใหบริการสั่งซ้ือทางอินเทอรเน็ต 
หรือสั่งซ้ือทางโทรศัพท 4.23 0.836 มากท่ีสุด 

รวม 4.07 0.567 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.4 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค ดานความสะดวกในการซ้ือ อยูในระดับมาก ( X = 
4.07, S.D. = 0.567) เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ควรมีการใหบริการสั่งซ้ือทางอินเทอรเน็ตหรือ
สั่งซ้ือทางโทรศัพท เปนอันดับหนึ่ง ( X = 4.23, S.D. = 0.836) รองลงมา คือ ควรมีการจัดงานแสดง
สินคาผลิตภัณฑชุมชนอยูเสมอ ( X = 4.22, S.D. = 0.772) และอันดับท่ีสาม คือ ควรมีการใหบริการ
ชิมฟรี กอนการตัดสินใจซ้ือ ( X = 4.16, S.D. = 0.869)  
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสาร  

 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานการส่ือสาร 
1. ทานคิดวาควรมีการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑชุมชนเม่ือ

สินคามีปญหาหรือชํารุด 4.45 0.691 มากท่ีสุด 
2. ทานคิดวาควรมีปายโฆษณาและประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑชุมชนท่ีสามารถติดตอได 4.34 0.707 มากท่ีสุด 
3. ทานคิดวาควรมีเจาหนาท่ีและพนักงานท่ีมีความรอบรูให

คําแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑชุมชนได 4.31 0.739 มากท่ีสุด 
4. ทานคิดวาควรมีการใหขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑชุมชนอยูเสมอ โดยผานสื่อท่ีหลากหลาย 4.31 0.750 มากท่ีสุด 
5. ทานคิดวาควรมีการลดราคาสินคาในชวงเทศกาลตาง ๆ 

เพ่ือซ้ือเปนของขวัญของฝาก 4.36 0.762 มากท่ีสุด 
รวม 4.35 0.575 มากทีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.5 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค ดานการสื่อสาร อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.35, 
S.D. = 0.575) เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ดานการสื่อสารมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดทุกขอ 
โดยผูบริโภคคิดวาควรมีการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑชุมชนเม่ือสินคามีปญหาหรือชํารุด เปนอันดับหนึ่ง 
( X = 4.45, S.D. = 0.691) รองลงมา คือ คิดวาควรมีการลดราคาสินคาในชวงเทศกาลตาง ๆ เพ่ือซ้ือ
เปนของขวัญของฝาก ( X = 4.36, S.D. = 0.762) และอันดับท่ีสาม คือ คิดวาควรมีปายโฆษณา      
และประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชนท่ีสามารถติดตอได ( X = 4.34, S.D. = 0.707) 
 
ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน

มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ดานความตองการของผูบริโภค 4.51 0.502 มากท่ีสุด 
ดานตนทุนของผูบริโภค 3.93 0.722 มาก 
ดานความสะดวกในการซ้ือ 4.07 0.567 มาก 
ดานการสื่อสาร 4.35 0.575 มากท่ีสุด 

รวม 4.21 0.407 มากท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4.6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.21, S.D. = 0.407) เม่ือวิเคราะหเปนรายดาน พบวา ดานความตองการของผูบริโภคมีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด เปนอันดับหนึ่ง ( X = 4.51, S.D. = 0.502) รองลงมา คือ ดานการสื่อสาร 
( X = 4.35, S.D. = 0.575) และอันดับท่ีสาม คือ ดานความสะดวกในการซ้ือ ( X = 4.07, S.D. = 
0.567) 
  ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน
ในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล        
และประเภทผลิตภัณฑชุมชน 
  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย ดานความตองการของ
ผูบริโภค  ดานตนทุนของผูบริโภค  ดานความสะดวกในการซ้ือ  ดานการสื่อสาร แสดงผลดังตารางท่ี 
4.7 ซ่ึงมีสมมติฐานทางการวิจัย และผลการเปรียบเทียบ ดังนี้ 
  สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภค ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  
แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.7 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 

อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเพศ 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ชาย หญิง 

t Sig. 
X  S.D. X  S.D. 

1. ดานความตองการของผูบริโภค 4.46 0.48 4.54 0.51 -1.53 0.12 
2. ดานตนทุนของผูบริโภค 3.98 0.74 3.90 0.70 1.00 0.31 
3. ดานความสะดวกในการซ้ือ 4.02 0.62 4.09 0.53 -1.20 0.23 
4. ดานการสื่อสาร 4.34 0.55 4.35 0.59 -0.23 0.81 

รวม 4.20 0.45 4.22 0.38 -0.52 0.59 
 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเพศ ดวยคาสถิติ 
(t-test) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบวา โดยรวมคา Sig. ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาคานัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีกําหนดไว แสดงวาผูบริโภคท่ีมีเพศตางกัน มีระดับความคิดเห็นปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน  
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  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานมีคา Sig. มากวา คานัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ผูบริโภค
ท่ีมีเพศตางกันมีระดับความคิดเห็นปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความตองการของผูบริโภค  ดานตนทุนของ
ผูบริโภค  ดานความสะดวกในการซ้ือ  ดานการสื่อสารไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.8 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 

อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ 
 

ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานความตองการ
ของผูบริโภค 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.824 
95.949 
96.773 

3 
381 
384 

0.275 
0.252 

1.090 0.353 

2. ดานตนทุนของ
ผูบริโภค 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.985 
198.637 
200.622 

3 
381 
384 

0.662 
0.521 

1.269 0.285 

3. ดานความสะดวก
ในการซ้ือ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.168 
122.503 
123.671 

3 
381 
384 

0.389 
0.322 

 

1.211 0.306 

4. ดานการสื่อสาร 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3.653 
123.708 
127.361 

3 
381 
384 

1.218 
0.325 

 

3.750 0.011* 

รวม 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.815 
63.006 
63.820 

3 
381 
384 

0.272 
0.165 

 

1.642 0.179 

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ 
โดยใชคาสถิติ (One-Way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบวา โดยรวมคา Sig. ท่ีคํานวณ         
ไดมีคามากกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว แสดงวาผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็น
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน  
  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทุกดาน ท่ีคา Sig. มากกวา คานัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดานความ
ตองการของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวกในการซ้ือ แสดงวาผูบริโภคท่ีมีอายุ
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ตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน แตมี 1 ดาน ท่ีคา Sig. มีคานอยกวาคา
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดานการสื่อสาร แสดงวาผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสาร แตกตางกัน ดังนั้นจึงนําไปเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี  
LS.D. (Least Significant Difference)   
 
ตารางท่ี 4.9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน

มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสารจําแนก
ตามอายุ 

 

อายุ X  
ต่ํากวา 25ป 25-40 ป 41-55 ป 56 ปข้ึนไป 

4.22 4.31 4.48 4.29 
ต่ํากวา 25 ป 4.22   -0.25*  
25-40 ป 4.31   -0.17*  
41-55 ป 4.48 0.25* 0.17*  0.19* 
56 ปข้ึนไป 4.29   -0.19*  

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   
  ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสาร จําแนกตาม
อายุ โดยใชวิธี LS.D. (Least Significant Difference) พบวา มีคูท่ีแตกตางกัน ไดแก 1) ผูบริโภคท่ีมี
อายุต่ํากวา 25 ป มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมอง
ของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสาร นอยกวาผูบริโภคท่ีมีอายุ      
41-55 ป 2) ผูบริโภคท่ีมีอายุ 25-40 ป มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสาร 
นอยกวาผูบริโภคท่ีมีอายุ 41-55 ป 3) ผูบริโภคท่ีมีอายุ 41-55 ป มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ดานการสื่อสาร มากกวาผูบริโภคท่ีมีอายุ 56 ปข้ึนไป  
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ตารางท่ี 4.10 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 
ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานความตองการ
ของผูบริโภค 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.205 
96.568 
96.773 

2 
382 
384 

0.102 
0.253 

0.405 0.667 

2. ดานตนทุนของ
ผูบริโภค 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2.166 
198.456 
200.622 

2 
382 
384 

1.083 
0.520 

2.085 จ.126 

3. ดานความสะดวก
ในการซ้ือ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.477 
122.193 
123.671 

2 
382 
384 

0.739 
0.320 

 

2.309 0.101 

4. ดานการสื่อสาร 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.844 
126.517 
127.361 

2 
382 
384 

0.422 
0.331 

 

1.274 0.281 

รวม 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.523 
63.297 
63.820 

2 
382 
384 

0.262 
0.166 

 

1.579 0.207 

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  
  จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม
สถานภาพสมรส โดยใชคาสถิติ ( One-Way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบวา 
โดยรวมคา Sig. ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว แสดงวาผูบริโภคท่ีมี
สถานภาพสมรสตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน 
  เม่ือพิจารณาเปนรายดานทุกดานท่ีคา Sig. มากกวา คานัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดานความ
ตองการของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวกในการซ้ือ  ดานการสื่อสาร แสดงวา
ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.11 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานความตองการของ
ผูบริโภค 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.567 
96.205 
96.773 

3 
381 
384 

0.189 
0.253 

0.749 0.523 

2. ดานตนทุนของผูบริโภค ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3.902 
196.720 
200.622 

3 
381 
384 

1.301
0.516 

2.519 0.058 

3. ดานความสะดวกในการซ้ือ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.723 
122.947 
123.671 

3 
381 
384 

0.241 
0.323 

 

0.747 0.525 

4. ดานการสื่อสาร 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.395 
125.966 
127.361 

3 
381 
384 

.465 

.331 
 

1.406 0.241 

รวม 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.913 
62.907 
63.820 

3 
381 
384 

0.304 
0.165 

 

1.844 0.139 

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับ
การศึกษา โดยใชคาสถิติ ( One-Way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบวา โดยรวมคา 
Sig. ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว แสดงวาผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน   
  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทุกดาน ท่ีคา Sig. มากกวา คานัยสําคัญทางสถิติ ไดแก          
ดานความตองการของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวกในการซ้ือ ดานการสื่อสาร 
แสดงวาผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอาชีพ 

 
ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานความตองการของ
ผูบริโภค 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3.335 
93.438 
96.773 

3 
381 
384 

1.112 
0.245 

4.532 0.004* 

2. ดานตนทุนของ
ผูบริโภค 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

4.086 
196.536 
200.622 

3 
381 
384 

1.362 
0.516 

2.640 0.049* 

3. ดานความสะดวกใน
การซ้ือ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.426 
123.244 
123.671 

3 
381 
384 

0.142 
0.323 

 

0.439 0.725 

4. ดานการสื่อสาร 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3.828 
123.533 
127.361 

3 
381 
384 

1.276 
0.324 

 

3.935 0.009* 

รวม 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.908 
62.912 
63.820 

3 
381 
384 

0.303 
0.165 

 

1.833 0.141 

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอาชีพ 
โดยใชคาสถิติ ( One-Way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบวา โดยรวมคา Sig. ท่ี
คํานวณไดมีคามากกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว แสดงวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกัน มีระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน  
  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทุกดาน ท่ีคา Sig. มากกวา คานัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดานความ
สะดวกในการซ้ือ แสดงวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา             
ไมแตกตางกัน แตมี 3 ดาน ท่ีคา Sig. มีคานอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดานความตองการของ
ผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค ดานการสื่อสาร แสดงวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน ดังนั้นจึงนําไปเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี  LS.D. (Least 
Significant Difference)  
 
ตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน

มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความตองการของ
ผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ X  

พนักงานบริษัท/
ลูกจางเอกชน 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย/ 
ธุรกิจสวนตัว 

อ่ืน ๆ 

4.62 4.53 4.38 4.45 
พนักงานบริษัท/ลูกจาง
เอกชน 4.62   0.23* 

 
0.16* 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.53     
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 4.38 -0.23*    
อ่ืน ๆ 4.45 -0.16*    

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความตองการ
ของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ โดยใชวิธี LS.D. (Least Significant Difference) พบวา มีคูท่ีแตกตางกัน 
ไดแก 1) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
ดานความตองการของผูบริโภค มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 2) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความตองการของ
ผูบริโภค มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ  
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ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของ
ผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ X  

พนักงานบริษัท/
ลูกจางเอกชน 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย/ 
ธุรกิจสวนตัว 

อ่ืน ๆ 

4.62 4.53 4.38 4.45 
พนักงานบริษัท/
ลูกจางเอกชน 

 
4.62 

 
 

 
          -0.26* 

  
-0.20* 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.53 0.26*    
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 4.38     
อ่ืน ๆ 4.45       0.20*    

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของ
ผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ โดยใชวิธี LS.D. (Least Significant Difference) พบวา มีคูท่ีแตกตางกัน 
ไดแก 1) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         
ดานตนทุนของผูบริโภค มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค 
มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ  
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ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมอง
ของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสาร จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ X  

พนักงานบริษัท/
ลูกจางเอกชน 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย/ 
ธุรกิจสวนตัว 

อ่ืน ๆ 

4.62 4.53 4.38 4.45 
พนักงานบริษัท/
ลูกจางเอกชน 

4.62   0.26*  

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.53                 0.22*  
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 4.38 -0.26* -0.22*  -0.18* 
อ่ืน ๆ 4.45        0.18*  

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสาร 
จําแนกตามอาชีพ โดยใชวิธี LS.D. (Least Significant Difference) พบวา มีคูท่ีแตกตางกัน ไดแก    
1) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการ
สื่อสาร มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 2) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสาร มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
3) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสาร  
นอยกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ  
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ตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 
ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานความตองการของ
ผูบริโภค 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.245 
95.228 
96.773 

3 
381 
384 

0.415 
0.251 

1.655 0.176 

2. ดานตนทุนของ
ผูบริโภค 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

5.960 
194.662 
200.622 

3 
381 
384 

1.987 
จ.511 

3.889 0.009* 

3. ดานความสะดวกใน
การซ้ือ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2.283 
121.387 
123.671 

3 
381 
384 

0.761 
0.319 

 

2.389 0.068 

4. ดานการสื่อสาร 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.478 
125.883 
127.361 

3 
381 
384 

0.493 
0.330 

 

1.491 0.217 

รวม 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.727 
62.093 
63.820 

3 
381 
384 

0.576 
0.163 

 

3.532 0.015 

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามรายได
เฉลี่ยตอเดือน โดยใชคาสถิติ ( One-Way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 005 พบวา โดยรวม
คา Sig. ท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว แสดงวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน  
  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทุกดาน ท่ีคา Sig. มากกวา คานัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดาน
ความตองการของผูบริโภค ดานความสะดวกในการซ้ือ ดานการสื่อสาร แสดงวาผูบริโภคท่ีมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน แตมี 1 ดาน ท่ีคา Sig. 
มีคานอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดานตนทุนของผูบริโภค แสดงวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
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ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค แตกตางกัน ดังนั้นจึง
นําไปเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี  LS.D. (Least Significant Difference)   
 
ตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมอง

ของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค 
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน X  

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 

10,000 บาท 

10,001-
15,000 บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,001 
บาท 
ข้ึนไป 

3.85 4.03 3.82 4.23 
ต่ํากวาหรือเทากับ 
10,000 บาท 

3.85 
 -0.18*  -0.37* 

10,001-15,000 บาท 4.03 0.18-  0.21*  
15,001-20,000 บาท 3.82  -0.21-  -0.41* 
20,001 บาทข้ึนไป 4.23 0.37*  0.41*  

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของ
ผูบริโภค จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชวิธี LS.D. (Least Significant Difference) พบวา มีคูท่ี
แตกตางกัน ไดแก 1) ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-
15,000 บาท 2) ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็น
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไป 
3) ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน
ตนทุนของผูบริโภค มากกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท 4) ผูบริโภคท่ีมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของ
ผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไป   
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ตารางท่ี 4.18 สรุปสมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภค ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันใหความสําคัญกับ ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ีตั้งไว 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 
สถิติท่ีใช 

1. ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกัน ใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน  

ไมสอดคลอง 
กับสมมติฐาน 

t-test 

2. ผูบริโภคท่ีมีอายุ ใหความสําคัญกับปจจัย          
สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน        
ในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน  

สอดคลอง 
กับสมมติฐาน 

F-test 
LS.D. 

3. ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ใหความสําคัญ
กับปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน  

ไมสอดคลอง 
กับสมมติฐาน 

F-test 
 

4. ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา ใหความสําคัญ
กับปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน  

ไมสอดคลอง 
กับสมมติฐาน 

F-test 
 

5. ผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน  

สอดคลอง 
กับสมมติฐาน 

F-test 
LS.D. 

6. ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน            
ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน  

สอดคลอง 
กับสมมติฐาน 

F-test 
LS.D. 

 
  จากตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา ผูบริโภคท่ีมี อายุ อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน สอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว สวนผูบริโภคท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอ
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
  สมมติฐานท่ี 2 ผูบริโภคท่ีบริโภคผลิตภัณฑชุมชนแตกตางกันใหความสําคัญกับ ปจจัย          
สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 

อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑชุมชน 
 

ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานความตองการของ
ผูบริโภค 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.602 
96.171 
96.773 

4 
380 
384 

0.150 
0.253 

0.595 0.667 

2. ดานตนทุนของผูบริโภค ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

8.087 
192.535 
200.622 

4 
380 
384 

2.022 
0.507 

3.990 0.003* 

3. ดานความสะดวกในการ
ซ้ือ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

5.587 
118.083 
123.671 

4 
380 
384 

1.397 
0.311 

 

4.495 0.001* 

4. ดานการสื่อสาร 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.276 
127.085 
127.361 

4 
380 
384 

0.069 
0.334 

 

0.206 0.935 

รวม 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.593 
62.227 
63.820 

4 
380 
384 

0.398 
0.164 

 
2.433 0.047 

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑชุมชน โดยใชคาสถิติ ( One-Way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0 .05 พบวา 
โดยรวมคา Sig. ท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว แสดงวาผูบริโภคเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑชุมชนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 
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  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทุกดาน ท่ีคา Sig. มากกวา คานัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดาน
ความตองการของผูบริโภค ดานการสื่อสาร แสดงวาผูบริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนแตกตางกันมี
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน แตมี 2 ดาน ท่ีคา Sig. มีคานอยกวาคานัยสําคัญ
ทางสถิติ ไดแก ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวกในการซ้ือ ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวกในการซ้ือ แตกตางกัน ดังนั้นจึงนําไป
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี  LS.D. (Least Significant Difference)   
 
ตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน

มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของ
ผูบริโภค จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑชุมชน 

 

ประเภทผลิตภัณฑชุมชน X  
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3.83 3.82 4.17 4.16 4.03 
ประเภทอาหาร 3.83   -0.33* -.032*  
ประเภทเครื่องดื่ม 3.82   -0.34* -0.33*  
ประเภทผา เครื่องแตงกาย 4.17 0.33* 0.34*    
ประเภทของใชของตกแตง  
ของท่ีระลึก 4.16 0.32* 0.33*    

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของ
ผูบริโภค จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑชุมชน โดยใชวิธี LS.D. (Least Significant Difference) 
พบวา มีคูท่ีแตกตางกัน ไดแก 1) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร มีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทผา เครื่องแตงกาย 2) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร มีระดับความ
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คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทของใชของตกแตง ของท่ีระลึก 3) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องดื่ม           
มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทผา เครื่องแตงกาย 4) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องดื่ม มีระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก   
  ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทผาเครื่องแตงกาย ดานตนทุนของผูบริโภค           
มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากท่ีสุด เปนเพราะผลิตภัณฑชุมชนประเภทผา เครื่องแตงกาย มี
รูปแบบ ลวดลาย สีสัน สวยงาม ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผา เครื่องแตงกาย และไมตองใชเวลา
มากนักในการเลือกซ้ือ  
  ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องดื่ม ดานตนทุนของผูบริโภคมีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอยท่ีสุด เปนเพราะผลิตภัณฑชุมชน ประเภทเครื่องดื่ม ผูประกอบการ
บางรายการผลิตยังไมไดคุณภาพ ไมมีมาตรฐาน อย. รับรอง ผูบริโภคจึงไมม่ันใจในการซ้ือและยังไม
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเต็มท่ี  
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ตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวกใน
การซ้ือ จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑชุมชน 
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3.99 4.05 4.25 4.32 3.97 
ประเภทอาหาร 3.99   -0.25* -0.32*  
ประเภทเครื่องดื่ม 4.05    -0.26*  
ประเภทผา เครื่องแตงกาย 4.25 0.25*    0.28* 
ประเภทของใชของตกแตง  
ของท่ีระลึก 4.32 0.32* 0.26*   0.34* 
ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 3.97   -0.28* -0.34*  

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวก
ในการซ้ือ จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑชุมชน โดยใชวิธี LS.D. (Least Significant Difference) 
พบวา มีคูท่ีแตกตางกัน ไดแก 1) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร มีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวกในการซ้ือ นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทผา เครื่องแตงกาย 2) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร มีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวกในการซ้ือ นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทของใชของตกแตง ของท่ีระลึก 3) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องดื่ม มี
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวกในการซ้ือ นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก 4) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทผา 
เครื่องแตงกาย มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวกในการซ้ือ มากกวาผูบริโภคท่ี
เลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 5) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน
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ประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวก
ในการซ้ือ มากกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร  
  ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของใชของตกแตง ของท่ีระลึก มีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากท่ีสุด เปนเพราะผลิตภัณฑชุมชนประเภทของใชของตกแตง ของท่ีระลึก             
มีรูปแบบ ลวดลาย สีสัน หลากหลาย ราคาเหมาะสม ในการเลือกซ้ือ  
  สวนผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร มีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอยท่ีสุด เปนเพราะผลิตภัณฑชุมชน ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
ผูประกอบการบางรายการผลิตยังไมไดคุณภาพ ดานความปลอดภัย ผูบริโภคจึงไมม่ันใจในการซ้ือ  
 
ตารางท่ี 4.22 สรุปสมมติฐานท่ี 2 ผูบริโภค ท่ีบริโภคประเภทผลิตภัณฑชุมชนแตกตางกันใหความสําคัญ

กับปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ีตั้งไว 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 
สถิติท่ีใช 

ผูบริโภคท่ีบริโภคประเภทผลิตภัณฑชุมชนตางกัน  
ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน  

สอดคลอง 
กับสมมติฐาน 

F-test 
LS.D. 

 
  จากตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ชุมชนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  
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บทที่  5 
สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยนํามาสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  ผลการศึกษา ปจจัย สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
  5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูล ปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 
ผูบริโภคเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ผูบริโภคสวนใหญมีอายุระหวาง  25-40 ป ผูบริโภคสวนใหญ
สถานภาพสมรสแลว ผูบริโภคมีระดับการศึกษาประถม./มัธยมตน/มัธยมปลาย. ผูบริโภคสวนใหญมี
อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 
10,000 บาท และผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือผลิตภัณฑประเภทอาหาร 
  5.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูล ระดับความคิดเห็นตอปจจัย สวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบวา ในภาพรวม
นั้นอยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในดาน
ความตองการของผูบริโภคมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการสื่อสาร ดานความสะดวกในการซ้ือ 
และดานตนทุนของผูบริโภค ตามลําดับ 
   1) ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน
ในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานความตองการของผูบริโภค
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นมากเปนอันดับแรก คือ ตองการ
ผลิตภัณฑชุมชนไดมาตรฐาน อย. รับรองจากภาครัฐบาล ตรงกับความตองการ 
   2) ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน
ในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานตนทุนของผูบริโภคโดยรวมอยู
ในระดับมาก ขอท่ีผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นมากเปนอันดับแรก คือ มีปายบงบอกราคา หรือสวนลด  
ท่ีชัดเจนอานงาย  
   3) ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน
ในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานความสะดวกในการซ้ือ โดยรวม
อยูในระดับมาก ขอท่ีผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นมากเปนอันดับแรก คือ  ควรมีการใหบริการสั่งซ้ือ
ทางอินเทอรเน็ต หรือสั่งซ้ือทางโทรศัพท 
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   4) ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน
ในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานการสื่อสารกับผูบริโภคโดย
รวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีผูบริโภคมี ระดับความคิดเห็นมากเปนอันดับแรก  คือ ควรมีการรับ
เปลี่ยนผลิตภัณฑชุมชนเม่ือสินคามีปญหาหรือชํารุด 
  5.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
และประเภทผลิตภัณฑ 
   1) เพศ พบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัย สวนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   2) อายุ พบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัย สวนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
แตกตางกัน ดังนี้ 
    2.1) ผูบริโภคท่ีมีอายุ ต่ํากวา 25 ป มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน
การสื่อสารกับผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีมีอายุระหวาง 41-55 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
    2.2) ผูบริโภคท่ีมีอายุ 25-40 ป มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม        
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน
การสื่อสารกับผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีมีอายุ 41-55 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    2.3) ผูบริโภคท่ีมีอายุ 41-55 ป มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการ
สื่อสารกับผูบริโภค มากกวาผูบริโภคท่ีมีอายุ 56 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   3) สถานภาพสมรส พบวาผูบริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน มีระดับความคิดเห็น
ตอปจจัย สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน  
   4) ระดับการศึกษา พบวาผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความคิดเห็น
ตอปจจัย สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน   
   5) อาชีพ พบวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัย สวนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
แตกตางกัน ดังนี้  
    5.1) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานความตองการของผูบริโภค มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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    5.2) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานความตองการของผูบริโภค มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    5.3) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    5.4) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
    5.5) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสารกับผูบริโภค มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    5.6) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับความคิดเห็นตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ดานการสื่อสารกับผูบริโภค มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
    5.7) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมีระดับความคิดเห็นตอปจจัย        
สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ดานการสื่อสารกับผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   6) รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัย สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน ดังนี้  
    6.1) ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,001-15,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    6.2) ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
20,001 บาทข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    6.3) ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท มีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค มากกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-
20,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    6.4) ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท มีระดับความคิดเห็น
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาท 
ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   7) ประเภทผลิตภัณฑชุมชน พบวาผูบริโภคทีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนตางกัน             
มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน ดังนี้  
    7.1) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทผา 
เครื่องแตงกาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    7.2) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของ
ใชของตกแตง ของท่ีระลึก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    7.3) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องดื่ม มีระดับความคิดเห็น
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทผา 
เครื่องแตงกาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    7.4) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องดื่ม มีระดับความคิดเห็น
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานตนทุนของผูบริโภค นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภท             
ของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    7.5) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวกในการซ้ือ นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภท
ผา เครื่องแตงกาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    7.6) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวกในการซ้ือ นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภท
ของใชของตกแตง ของท่ีระลึก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    7.7) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องดื่ม มีระดับความคิดเห็น
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวกในการซ้ือ นอยกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภท
ของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    7.8) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑประเภทผา เครื่องแตงกาย มีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวกในการซ้ือ มากกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    7.9) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑประเภทของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก          
มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสะดวกในการซ้ือ มากกวาผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
5.2 อภิปรายผล  
  จากผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายเปน
รายดานได ดังนี้  
  5.2.1 ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความตองการของผูบริโภค 
โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด  ขอท่ีผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นมากเปนอันดับแรก คือ ตองการ
ผลิตภัณฑชุมชนไดมาตรฐาน อย. รับรองจากภาครัฐบาล ตรงกับความตองการ  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปยวรรณ แสงทอง (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑอาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุระหวาง 25-35 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัทมีรายได 10,001-
20,000 บาทตอเดือน พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑอาหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑพบวา 
ผูบริโภคสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑจากผัก ผลไม มีวัตถุประสงคในการซ้ือเพ่ือบริโภคเองโดยซ้ือจาก
หางสรรพสินคา แรงกระตุน หรือเหตุจูงใจท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือ คือ สัญลักษณประกันคุณภาพจาก
หนวยงานรัฐบาล สอดคลองกับงานวิจัยของ กอบแกว มะหะหมัด ( 2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมและปจจัยของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางสมุนไพรท่ีเปนสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา  ผูบริโภคสวนใหญซ้ือสบู และครีมอาบน้ําบอยท่ีสุด  โดยมีวัตถุประสงคท่ี
เลือกซ้ือ เพ่ือนําไปใชเอง ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง โดยซ้ือทุกเดือน ครั้งละ 2-3 ชิ้น จากไฮเปอรมารเก็ต  
ผูบริโภครูจักผลิตภัณฑจากบูธแสดงสินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  ตามสถานท่ีจัดงานตาง  ๆ เลือก
ซ้ือเครื่องสําอางสมุนไพร  ดวยเหตุผล  เพราะม่ันใจในคุณภาพผลิตภัณฑ  และซ้ือโดยพิจารณาตาม
สรรพคุณของเครื่องสําอางสมุนไพร และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัส ชัยชาญ (2550) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอผลิตภัณฑ OTOP ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  ผลการศึกษา
พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอผลิตภัณฑ OTOP ในเขตเทศบาลนครเชียงรายในดานปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ไดแกปจจัยผลิตภัณฑ ( Product) ปจจัยดานราคา ( Price) ปจจัยดานการจัด
จําหนาย (Place) และ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion) พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
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พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญตอการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย อยูในระดับปานกลาง และพบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก รายการ
ผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐาน รองลงมา ไดแก รายการผลิตภัณฑมีหลายรูปแบบใหเลือก รายการ
บรรจุภัณฑและหีบหอมีความสวยงามและมีคุณภาพสูงตามลําดับ   
  5.2.2 ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นตอปจจัย สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานตนทุนของผูบริโภคโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ขอท่ีผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นมากเปนอันดับแรก คือ มีปายบงบอกราคา หรือสวนลดท่ี
ชัดเจนอานงาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัส  ชัยชาญ ( 2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ของประชาชนตอผลิตภัณฑ OTOP ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  ผลการศึกษาพบวา  ความคิดเห็น
ของประชาชนตอผลิตภัณฑ OTOP ในเขตเทศบาลนครเชียงรายในดานปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ไดแกปจจัยผลิตภัณฑ ( Product) ปจจัยดานราคา ( Price) ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
(Place) และ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion)  พบวาปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามไดใหความสําคัญตอการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครเชียงราย อยูในระดับปานกลาง และพบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกรายการราคา
ผลิตภัณฑมีความเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา ไดแกรายการระดับราคามีหลายระดับใหเลือก 
  5.2.3 ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นตอปจจัย สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน            
ในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานความสะดวกในการซ้ือ โดยรวม
อยูในระดับมาก ขอท่ีผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นมากเปนอันดับแรก คือ  ควรมีการใหบริการสั่งซ้ือ
ทางอินเทอรเน็ต หรือสั่งซ้ือทางโทรศัพท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชชานนท แยมศรี (2556) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง สวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหมกับการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาออนไลนของผูบริโภค
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคเสื้อผาออนไลนใหความสําคัญกับ
สวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหมในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานท้ัง           
4 ดาน พบวา ผูบริโภคเสื้อผาออนไลนใหความสําคัญดานความสะดวกในการซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาให
ความสําคัญดานความตองการของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค และนอยท่ีสุดใหความสําคัญดาน
การสื่อสาร ตามลําดับ  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคเสื้อผาออนไลนในภาพรวมจําแนก
ตามเพศ พบวา ผูบริโภคเสื้อผาออนไลนเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดแนวคิดใหมไมแตกตางกัน สวนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคเสื้อผาออนไลน 
ในภาพรวมจําแนกตามอายุ จําแนกตามสถานภาพ จําแนกตามระดับการศึกษา จําแนกตามอาชีพ 
และ จําแนกตามรายได พบวา ผูบริโภคเสื้อผาออนไลนใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด
แนวคิดใหมแตกตางกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัส  ชัยชาญ ( 2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนตอผลิตภัณฑ OTOP ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ความ
คิดเห็นของประชาชนตอผลิตภัณฑ OTOP ในเขตเทศบาลนครเชียงรายในดานปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ไดแกปจจัยผลิตภัณฑ ( Product) ปจจัยดานราคา ( Price) ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
(Place) และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion) พบวาปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญตอการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ของประชาชนในเขต
เทศบาลเชียงราย อยูในระดับมาก และพบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก รายการสถานท่ีจัด
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จําหนายใกลกับแหลงทองเท่ียว หรือสถานท่ีสําคัญของชุมชนรองลงมาไดแกรายการการสั่งซ้ือสามารถ
สั่งซ้ือไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท และรายการมีชวงระยะเวลาการจัดจําหนายทุกวัน โดยไมมี
วันหยุด ตามลําดับ   
  5.2. 4 ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นตอปจจัย สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสารกับผูบริโภคโดยรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีผูบริโภคมี ระดับความคิดเห็นมากเปนอันดับแรก  คือ ควรมีการรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑชุมชนเม่ือสินคามีปญหาหรือชํารุด สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัส ชัยชาญ ( 2550) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอผลิตภัณฑ OTOP ในเขตเทศบาลนครเชียงราย          
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอผลิตภัณฑ OTOP ในเขตเทศบาลนครเชียงรายใน
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแกปจจัยผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัย
ดานการจัดจําหนาย ( Place) และ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion) ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญตอการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ 
OTOP ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายอยูในระดับปานกลางและพบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงท่ีสุด ไดแก รายการการจัดแสดงสินคาในโอกาสงานประจําปหรืองานตามเทศกาลตาง ๆ ของ
จังหวัด รองลงมา ไดแก รายการพนักงานขายสินคามีการใหบริการท่ีดี รวดเร็ว สุภาพ และเปนกันเอง
กับลูกคา และรายการพนักงานขายสินคามีความรูเก่ียวกับสินคาเปนอยางดี ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของ
ผูตอบแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามบางสวนไดให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรมีการรับประกันสินคาและบริการหลังการขาย ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามใหขอเสนอแนะในดานนี้โดยมีความถ่ีมากท่ีสุด 
   จากผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคลและประเภทผลิตภัณฑสามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายได ดังนี้  
   1) ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัย สวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไมแตกตางกัน  
ท้ังนี้เปนเพราะผูบริโภคท้ังเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนโดยตองการผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดมาตรฐาน อย.รับรองจากภาครัฐบาล และตองการ
ผลิตภัณฑท่ีดีมีคุณภาพ ท้ังดานรสชาติและความสะอาดถูกหลักอนามัยตามท่ีตองการ เพศจึงไมมีผล
ตอระดับความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมอง
ของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   2) ผูบริโภคท่ีมีอายุ ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสื่อสาร 
แตกตางกัน ท้ังนี้เปนเพราะผูบริโภคสวนใหญอยูในวัยกําลังทํางาน มีความรูและรูจักเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑเพ่ือบริโภคดวยตนเองเพ่ือใหไดคุณภาพมากท่ีสุด เม่ือผลิตภัณฑนั้นมีปญหาหรือชํารุด
ผูประกอบการควรมีการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑชุมชน และควรมีการลดราคาสินคาในชวงเทศกาลตาง ๆ 
เพ่ือซ้ือเปนของขวัญของฝากใหกับญาติและครอบครัวได จึงทําใหเกิดความแตกตางกันในระดับอายุ  
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   3) ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัย สวนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           
ไมแตกตางกัน ท้ังนี้เปนเพราะผูบริโภคท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีสถานภาพสมรสตางกัน โดยสวนใหญ        
มีครอบครัวแลว มีความคิด รอบคอบในการตัดสินใจท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ สถานภาพสมรส           
จึงไมมีผลตอระดับความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน 
ในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
   4) ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน
ตนทุนของผูบริโภค ไมแตกตางกัน ท้ังนี้เปนเพราะผูบริโภคสวนใหญคิดวาผลิตภัณฑชุมชนควรมีปาย
บงบอกราคา หรือสวนลดท่ีชัดเจนอานงาย เพ่ือการตัดสินใจในการเลือกบริโภค ราคาของผลิตภัณฑ
ชุมชนมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีดีไมแพงสามารถซ้ือไดงาย ระดับการศึกษาจึงไมมี
ผลตอระดับความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน          
ในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
   5) ผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัย สวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานความตองการ
ของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค ดานการสื่อสาร แตกตางกัน ท้ังนี้เปนเพราะผูบริโภคสวนใหญ
ตองการผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดมาตรฐาน อย. รับรองจากภาครัฐบาล และตองการผลิตภัณฑท่ีดี          
มีคุณภาพ สะอาด มีคุณคาทางโภชนาการ เพ่ือสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีปายบงบอกราคา  
มีหลายระดับราคาใหเลือกซ้ือ และการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑชุมชนเม่ือสินคามีปญหาหรือชํารุด มีการ
ลดราคาของผลิตภัณฑในชวงเทศกาล งานตาง จึงทําใหเกิดความแตกตางกันในอาชีพ 
   6) ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตนทุน
ของผูบริโภค แตกตางกัน ท้ังนี้เปนเพราะผูบริโภคสวนใหญคิดวาผลิตภัณฑชุมชนควรมีปายบงบอก
ราคา หรือสวนลดท่ีชัดเจนอานงาย เพ่ือการตัดสินใจในการเลือกบริโภค ราคาของผลิตภัณฑชุมชนมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีดีไมแพงสามารถซ้ือไดงาย จึงทําใหเกิดความแตกตางกัน 
ในรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   7) ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือประเภทผลิตภัณฑชุมชนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความสะดวกในการซ้ือ แตกตางกัน ท้ังนี้เปนเพราะผูบริโภคสวนใหญ   
คิดวาผลิตภัณฑชุมชนควรมีปายบงบอกราคา หรือสวนลดท่ีชัดเจนอานงาย เพ่ือการตัดสินใจในการ
เลือกบริโภค ราคาของผลิตภัณฑชุมชนมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีดีไมแพงสามารถ
ซ้ือไดงาย มีบริการสั่งซ้ือทางโทรศัพท อินเทอรเน็ต การสั่งซ้ือไดหลายชองทาง โดยไมมีวันหยุด          
การเดินทางสะดวก จึงทําใหเกิดความแตกตางกันในประเภทของผลิตภัณฑชุมชน 
 
 
 



78 

5.3 ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด  
ท้ัง 4 ดานซ่ึงประกอบดวยปจจัยดานความตองการของผูบริโภค ดานตนทุนของผูบริโภค ดานความ
สะดวกในการซ้ือ ดานการสื่อสาร ดังตอไปนี้ 
  5.3.1 ดานความตองการของผูบริโภค  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตองการผลิตภัณฑชุมชนไดมาตรฐาน 
อย. รับรองจากภาครัฐบาล ตรงกับความตองการเพราะผูบริโภคใหความสําคัญเปนปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน โดยคํานึงถึงความสะอาด และคุณคาทางโภชนาการ
เพราะหากผลิตภัณฑมีคุณภาพ มีมาตรฐานก็จะทําใหมีการบอกตอๆ กันไปและนําไปสูการตัดสินใจใน
การซ้ือครั้งตอไป และกลุมผูผลิตและผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ตองสรางภาพลักษณและชื่อเสียง
ใหได โดยเนนในดานคุณภาพและมาตรฐานเปนหลัก 
  5.3.2 ดานตนทุนของผูบริโภค ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมอง
ของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทผาเครื่อง
แตงกาย ดานตนทุนของผูบริโภค มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มาวิเคราะหวาผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทผา เครื่องแตงกาย มีรูปแบบ ลวดลาย สีสัน สวยงาม ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผา 
เครื่องแตงกาย และไมตองใชเวลามากนักในการเลือกซ้ือ สวนผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทเครื่องดื่ม ดานตนทุนของผูบริโภค มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด มาวิเคราะหวาผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม ผูประกอบการบางรายการผลิตยังไมไดคุณภาพ ไมมีมาตรฐาน อย.รับรอง 
ราคาไมเหมาะสม ผูบริโภคจึงไมม่ันใจในการซ้ือและยังไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดอยางเต็มท่ี ดังนั้นควรมีปายบงบอกราคา หรือสวนลดท่ีชัดเจนอานงาย  สามารถตัดสินใจ
ซ้ือไดงาย ราคาสอดคลองกับคุณภาพของผลิตภัณฑมีความเหมาะสมของราคาท่ีจําหนายในปจจุบัน 
ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาแตละประเภทแลวหาขอมูล พรอมท้ังประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน การใชจายในแตละครั้งตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับ เพราะฉะนั้น
ผูบริโภคจึงใหความสําคัญกับปายบอกราคามากกวาความเหมาะสมกับคุณภาพ ดังนั้นกลุมผูผลิต      
และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนจะตองศึกษาผลิตภัณฑในดานของตนทุนและเปาหมายท่ีชัดเจน
นําไปสูการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑประเภทนั้น ๆ 
  5.3.3 ดานความสะดวกในการซ้ือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภท
ของใชของตกแตง ของท่ีระลึก ดานความสะดวกในการซ้ือ มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มาวิเคราะห
วาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของใชของตกแตง ของท่ีระลึก มีรูปแบบ ลวดลาย สีสัน หลากหลาย ราคา
เหมาะสม ในการเลือกซ้ือ สวนผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร            
มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด มาวิเคราะหวาผลิตภัณฑชุมชนประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
ผูประกอบการบางรายการผลิตยังไมไดคุณภาพ ดานความปลอดภัย ผูบริโภคจึงไมม่ันใจในการซ้ือ 
ดังนั้นควรมีการใหบริการสั่งซ้ือทางอินเทอรเน็ต หรือสั่งซ้ือทางโทรศัพท การสั่งซ้ือสามารถสั่งซ้ือได
หลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท และรายการมีชวงระยะเวลาการจัดจําหนายทุกวัน โดยไมมีวันหยุด   
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โดยผูบริโภคสวนใหญมีท้ังผูบริโภคในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี สถานท่ีจัดจําหนายควรใกลกับแหลง
ทองเท่ียว หรือสถานท่ีสําคัญของชุมชน เพ่ือใหความสะดวกกับผูท่ีเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง 
การคมนาคมจึงมีความสําคัญ เพราะหากไปวางจําหนายในจุดท่ีผูบริโภคเขาถึงไดยากแลวก็จะสงผล
ตอยอดการจําหนายได  
  5.3.4 ดานการสื่อสาร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของ
ผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ควรมีการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑชุมชนเม่ือสินคา           
มีปญหาหรือชํารุด คือการรับประกันสินคาและบริการหลังการขาย เนื่องจากผลิตภัณฑชุมชน          
เปนผลิตภัณฑในทองถ่ินและเปนผลิตภัณฑใหม ผูบริโภคจึงขาดความม่ันใจในการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น
หากผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน สามารถรับประกันผลิตภัณฑไดก็จะเปนจุดเดนของสินคาทําให
ผูบริโภคเกิดความม่ันใจท่ีจะซ้ือไปใชได 
  5.3.5 ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทผาเครื่องแตงกาย มีระดับความคิดเห็น
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มากท่ีสุด เปนเพราะผลิตภัณฑชุมชนประเภทผา เครื่องแตงกาย มีรูปแบบ 
ลวดลาย สีสัน สวยงาม ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผา เครื่องแตงกาย และไมตองใชเวลามากนัก
ในการเลือกซ้ือ สวนผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องดื่ม มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นอยท่ีสุด เปนเพราะผลิตภัณฑชุมชน ประเภทเครื่องดื่ม ผูประกอบการบาง
รายการผลิตยังไมไดคุณภาพ ไมมีมาตรฐาน อย. รับรอง ผูบริโภคจึงไมม่ันใจในการซ้ือและยังไม
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเต็มท่ี  
  5.3.6 ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทของใชของตกแตง ของท่ีระลึก มีระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากท่ีสุด เปนเพราะผลิตภัณฑชุมชนประเภทของใชของตกแตง ของท่ี
ระลึก มีรูปแบบ ลวดลาย สีสัน หลากหลาย ราคาเหมาะสม ในการเลือกซ้ือ สวนผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอยท่ีสุด 
เปนเพราะผลิตภัณฑชุมชน ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร ผูประกอบการบางรายการผลิตยังไมได
คุณภาพ ดานความปลอดภัย ผูบริโภคจึงไมม่ันใจในการซ้ือ  
  5.3.7 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   1) ควรทําการศึกษาผลิตภัณฑชุมชน ภายในอําเภอและตางจังหวัดในรายละเอียด
ของปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาผลิตภัณฑใหตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดดียิ่งข้ึนและเพ่ือประโยชนในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการได 
   2) ควรทําการศึกษาผลิตภัณฑชุมชนของปจจัยสวนประสมทางการตลาด            
โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจท่ีมีสินคาประเภทเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหไดแงมุมตาง ๆ ท่ีนาสนใจและเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอไป เพ่ือหาแนวทางมาปรับปรุงแกไขใหเปนมาตรฐานมากยิ่งข้ึนและสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากยิ่งข้ึนดวย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 

อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
---------------------------------------------------- 

คําช้ีแจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม  
 แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบงเปน 2 ตอน  
ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี ขอมูลท่ีไดจากการ
ตอบแบบสอบถามจะนําผลมาใชสําหรับการทําวิจัยเทานั้น กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอใหตรงกับ
ความเปนจริง 
 
 
 

นางสาวบุษบา  สุขสุชีพ 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 

อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
------------------------------------------------ 

 

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรด ทําเครื่องหมาย   ลงใน   ท่ีตรงกับขอมูลของทานมากท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 
1. เพศ  
   1. ชาย  2. หญิง 
 
2. อาย ุ  
   1. ต่ํากวา 25 ป  2. 25 – 40 ป  
   3. 41 – 55 ป  4. 56 ปข้ึนไป 
 
3. สถานภาพสมรส 
   1. โสด  2. สมรส  
   3. หมาย/หยาราง 
 
4. ระดับการศึกษา 
   1. ประถม./มัธยมตน/มัธยมปลาย  2. ปวช./ปวส. อนุปริญญา  
   3. ปริญญาตรี  4. สูงกวาปริญญาตรี  
 
5. อาชีพ  
   1. พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน  2. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
   3. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว    4. อ่ืน ๆ....…………………….. 
 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   1. ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  2. 10,001 – 15,000 บาท  
   3. 15,000 – 20,000 บาท  4. 20,001 บาทข้ึนไป 
 
7. ทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนประเภทใด  
   1. ประเภทอาหาร  2. ประเภทเครื่องดื่ม  
   3. ประเภทผา เครื่องแตงกาย  4. ประเภทของใชของตกแตง ของท่ีระลึก  
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   5. ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
ตอนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลของทานมากท่ีสุด 
  5    หมายถึง   ระดับความคิดเห็นดวยมากท่ีสุด  
  4   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยมาก 
  3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง 
  2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นดวยนอย 
  1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นดวยนอยท่ีสุด 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน 
ในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 

เห็
นด

วย
มา

กที่
สุด

 5
 

เห็
นด

วย
มา

ก 
4 

เห็
นด

วย
ปา

นก
ลา

ง 
3 

เห็
นด

วย
นอ

ย 
2 

เห็
นด

วย
นอ

ยที่
สุด

 1
 

ดานความตองการของผูบริโภค 
1. ทานตองการผลิตภัณฑชุมชนมีคุณภาพ      
2. ทานตองการผลิตภัณฑชุมชนมีความสะอาดใหม      
3. ทานตองการตราสินคาบนผลิตภัณฑชุมชนมีความชัดเจน      
4. ทานตองการผลิตภัณฑชุมชนมีหลากหลายยี่หอ               

ใหเลือกซ้ือ 
     

5. ทานตองการรูปรางลักษณะของผลิตภัณฑชุมชน มีสีสัน
สวยงาม 

     

6. ทานตองการผลิตภัณฑชุมชนไดมาตรฐาน อย. รับรอง
จากภาครัฐบาล ตรงกับความตองการของทาน 

     

ดานตนทุนของผูบริโภค 
1. ทานคิดวาราคาของผลิตภัณฑชุมชนมีความเหมาะสมกับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ 
     

2. ทานคิดวาราคาของผลิตภัณฑชุมชนควรมีหลายระดับ
ราคาใหเลือกซ้ือ 

     

3. ทานคิดวามีปายบงบอกราคา หรือสวนลดท่ีชัดเจน            
อานงาย 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน 
ในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 

เห็
นด

วย
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กที่
สุด

 5
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ก 
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เห็
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 1
 

ดานความสะดวกในการซ้ือ 
1. ทานคิดวาทําเลท่ีตั้งของผลิตภัณฑชุมชนมีความเหมาะสม

เห็นไดชัดเจน 
     

2. ทานคิดวาการจัดหนารานและการจัดเรียงสินคาของ
ผลิตภัณฑชุมชนทําใหเกิดความสะดวกตอการหาสินคา
มากข้ึน 

     

3. ทานคิดวาผลิตภัณฑชุมชนสามารถหาซ้ืองาย และการ
เดินทางสะดวก 

     

4. ทานคิดวาควรมีการจัดงานแสดงสินคาผลิตภัณฑชุมชน
อยูเสมอ 

     

5. ทานคิดวาควรมีการใหบริการชิมฟรี กอนการตัดสินใจซ้ือ      
6. ทานคิดวาควรมีการใหบริการสั่งซ้ือทางอินเทอรเน็ต หรือ

สั่งซ้ือทางโทรศัพท 
     

ดานการส่ือสาร 
1. ทานคิดวาควรมีการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑชุมชนเม่ือสินคา

มีปญหาหรือชํารุด 
     

2. ทานคิดวาควรมีปายโฆษณาและประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
ชุมชนท่ีสามารถติดตอได 

     

3. ทานคิดวาควรมีเจาหนาท่ีและพนักงานท่ีมีความรอบรูให
คําแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑชุมชนได 

     

4. ทานคิดวาควรมีการใหขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑชุมชนอยูเสมอ โดยผานสื่อท่ีหลากหลาย 

     

5. ทานคิดวาควรมีการลดราคาสินคาในชวงเทศกาลตาง ๆ 
เพ่ือซ้ือเปนของขวัญของฝาก 

     

 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
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ขอขอบคุณท่ีสละเวลาและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามผูวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ศรีทอง รองคณบดีฝายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 

2. อาจารย ดร.ดนุชา  สลีวงศ รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 

3. อาจารย ดร.ณัตตยา  เอ่ียมคง อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ-นามสกุล บุษบา  สุขสุชีพ 
วัน เดือน ป ท่ีเกิด 28 กรกฎาคม 2519 
สถานท่ีเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี  33 หมูท่ี 4 ตําบลบางยี่โท  อําเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2542 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประวัติการทํางาน   
พ.ศ. 2553-2555 พนักงานการเงินและบัญชี องคการบริหารสวนตําบลไผพระ

อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน นักวิชาการเงินและบัญชี องคการบริหารสวนตําบลไผพระ

อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ท่ีทํางานปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลไผพระอําเภอบางไทร  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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