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บทคัดยอ
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และสวน

ประสมทางการตลาดสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมเลือกซื้อสินคาเฉากวยโบราณ คร้ังละ 101 – 200 บาท เหตุผลคือ
บริโภคเอง ไมมีการวางแผนซื้อสินคาลวงหนา รับขอมูลขาวสารจากเพ่ือน/ญาติ/คนรูจัก ซื้อสินคาใน
วันเสาร ชวงบาย และเพ่ือน/คนรูจักมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในระดับปานกลาง

จากการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
พบวาเพศมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการซื้อสินคา อายุและระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับ
ประเภทสินคาที่เลือกซื้อ สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อสินคา และอาชีพหลัก
มีความสัมพันธกับประเภทสินคาที่เลือกซื้อ เหตุผลในการซื้อสินคา วันที่ซื้อสินคา และพบวารายได
เฉลี่ยตอเดือนสงผลตอการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด

ABSTRACT
The objectives of this study for behavior analysis on five star One Tambon

One Product, the results were found that most respondents chose to buy Chao
Guay. They spent about 101 – 200 Baht. The reason of buying was own consumption.
They had not planned to buy the One Tambon One Product before. They received
news from friends or relatives. Most of time of buying was on Saturday and in after
between 1 pm – 7.59 pm. Most respondents were influenced by friends or someone
that they know and most respondents were given the overall importance on
marketing at medium level and all factors were also overall at medium level.

From the hypothesis test, it was found that sex had positively relationship
with the behavior of buying decision on time of buying. Age and education had
positively relationship with the behavior of buying decision on type of product.
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Marriage status had positively relationship with the behavior of buying decision on
reason of buying. And occupation had positively relationship with the behavior of
buying product on reason of buying date of buying. Finally, different in consumer
average income per month had differently given an importance on marketing mix of
only one factor that was promotion.

คําสําคัญ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค สวนประสมทางการตลาด หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

ระดับ 5 ดาว

ความสําคัญของปญหา
นโยบายของภาครัฐมีการสงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑที่เกิดจาก ภูมิปญญาของทองถิ่น

ทั่วประเทศ ภายใตโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” หรือ OTOP ที่จัดทําข้ึนโดยมีเปาหมาย
หลักในการสรางรายไดใหกับชุมชนในระดับรากหญา จังหวัดนนทบุรีมีสินคาในโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑมากกวา 4,147 รายการ และเปนสินคาระดับ 5 ดาว กวา 17 รายการ (ไทยตําบล
ดอทคอม, 2553) ปจจุบันสภาพการตลาดของสินคา OTOP จะมีสถานที่จัดจําหนาย เปนศูนยสินคา
OTOP ระดับจังหวัด แตก็ยังเจอปญหาคือมีรานคาที่เปนคูแขงในบริเวณใกลเคียง ที่ขายสินคา
เหมือนๆ กัน เรียงรายกันอยูริมถนน หรือรานคาที่อยูในศูนยสินคาอ่ืนใน Plaza การจัดตกแตงรานมี
ชั้นวางสินคาที่สะอาดแตยังไมนาสนใจเทาที่ควร  ตัวผลิตภัณฑของสินคา OTOP มีใหเลือก
หลากหลาย รูปแบบหีบหอทันสมัย มีการจัดระดับคุณภาพของสินคา สวนราคาขายจะถูก เพราะมา
จากตนทุนที่ต่ํากวาแตก็ใกลเคียงกับรานคาคูแขง  สวนในเร่ืองการสงเสริมการตลาด มีการจัดแสดง
และจําหนายสินคา OTOP ในงานตางๆ เชน OTOP City, OTOP ภูมิภาค มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผานสื่ออินเทอรเน็ต จัดทําแผนพับแจกจายใหเปนที่รูจัก

ตลาดสินคา OTOP ยังมีจุดเดนที่ผลิตภัณฑที่จําหนายจะเหมาะสมกับพฤติกรรมในการซื้อ
สินคาของชาวไทยและชาวตางประเทศคือตองการของที่ดีพอควรแตมีราคาถูก และมีใหเลือก
หลากหลาย แตในปจจุบันประสบปญหาคือสินคา OTOP บางแหงที่ไมประสบความสําเร็จและไดปด
กิจการไป เนื่องจากมีสินคานอยและไมนาสนใจ หรือไมคุมกับการแวะเขาไปชม และสินคาที่แสดงและ
จําหนายนั้นไมไดโดดเดน หรือมีความจําเปนที่จะตองซื้อ นอกจากนั้นสินคาประเภทอาหาร ก็อาจจะ
ไมสด หรือใกลจะหมดอายุ เปนตน การศึกษาเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะทําใหทราบวาผูบริโภคมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ
อยางไร มีการใชสินคาหรือบริการในลักษณะใด และในปริมาณความถ่ีมากนอยเพียงไร นอกจากนั้น
ยังทําใหทราบวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล ดังนั้นองคความรูดาน
พฤติกรรมผูบริโภคจึงมีประโยชนตอตัวผูบริโภค ผูผลิตหรือผูใหบริการและตอหนวยงานที่เก่ียวของ
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) จากสภาพดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาว
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ในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือประโยชนในการนําผลจากการวิจัยไปเปนแนวทางพัฒนากลยุทธผลิตภัณฑของ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสินคาหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาวใน

จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5

ดาวในจังหวัดนนทบุรี
2. เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรีกับปจจัยสวนบุคคล

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่เคยซือ้สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในรานคาที่มี
การจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 17 แหง  และ
ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางที่ใชในการศึกษาโดยวิธีการกําหนดโควตา (Quota Sampling) จาก
รานคา จํานวน 17 แหง ๆ ละ 40 คน  ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 680 คน และเก็บรวบรวมขอมูล
กับกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได

เฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส และอาชีพ ลักษณะคําถามเปนแบบมีหลายคําตอบ (Multiple
Choice) โดยใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว

สวนที่ 2 ขอมูลทีเ่ก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว
ของจังหวัดนนทบุรี ลักษณะคําถามเปนแบบมีหลายคําตอบ (Multiple Choice) โดยใหเลือกตอบ
เพียงคําตอบเดียว

สวนที่ 3 ขอมูลทีเ่ก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการซือ้สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5
ดาวของจงัหวัดนนทบุรี โดยใชคําถามปลายปด (Close-Ended Question) แบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ สรางตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale)

3. การสรางเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง
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3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือโดยการใหที่ปรึกษาคณะกรรมการการวิจัย
และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณาความถูกตองดานการตั้งหัวขอการวิจัย วัตถุประสงค
สมมุติฐาน แบบสอบถามและรูปแบบการเขียนแบบสอบถาม และรายงาน เพ่ือเปนแนวทางนําไป
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ  โดยไดนําแบบสอบถามไปทําการ
ทดสอบกับกลุมที่มีความใกลเคียงประชากรการวิจัย จํานวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบถึงขอบกพรอง ใน
เนื้อหาขอความ และทําการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
Cronbach’s Alpha เพ่ือนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ และสามารถนําไปใช
วิจัยได ไดคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha = 0.83

4. การวิเคราะหทางสถิติ
ในการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและสถิติที่ ใชไดแก สถิติเชิงพรรณนา

(Descriptive statistics) สําหรับบรรยายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และพฤติกรรมการซื้อสินคา
โดยใชคาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สวนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบ
ความสัมพันธของสมมติฐานใชวิธีหาคาไค-สแควร (Chi - square  test) และทดสอบความแตกตาง
ตัวแปรที่ศึกษา โดยใชสถิติ t-Test เพ่ือทดสอบความแตกตางกันของคาเฉลี่ยของขอมูล 2 กลุมที่เปน
อิสระตอกัน และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ทดสอบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยของขอมูลมากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ .05

ผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 34.12 มี

อายุระหวาง 20 - 39 ป รอยละ 61.47 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 43.68 มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001 - 20,000 บาท รอยละ 41.18 สถานภาพโสด รอยละ 53.09 และประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 28.24

2. การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด
นนทบุรี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อสินคา
ประเภทเฉากวยโบราณ รอยละ 8.99  มีเพียงรอยละ 3.78 ที่ซื้อสินคาประเภทเคร่ืองแกงตาง ๆ
จํานวนเงินที่ซื้อสินคาสวนใหญคร้ังละประมาณ 101 - 200 บาท รอยละ 31.91 รองลงมา จํานวน
201-300 บาท รอยละ 25.15 และมากกวา 500 บาท รอยละ 16.76 เหตุผลในการซื้อสินคาสวน
ใหญเพ่ือบริโภคเอง รอยละ 40.44  มีเพียงรอยละ 2.49 ที่มีเหตุผลในการซื้อสินคาเพราะรูปลักษณที่
สวยงาม สวนใหญไมมีการวางแผนซื้อสินคา รอยละ 59.12 และมีเพียงรอยละ 40.88 ที่มีการวาง
แผนการซื้อสินคา การรับขอมูลขาวสารสวนใหญรับรูจากเพ่ือน/ญาติ/คนรูจัก รอยละ 40.29  มีเพียง
รอยละ 3.82 ที่รับรูขอมูลจากแผนพับ  วันที่ซื้อสินคาสวนใหญเปนวันเสาร รอยละ 33.53 มีเพียง
รอยละ 4.56 ซื้อวันพฤหัสบดี ชวงเวลาที่ไปซื้อสินคาสวนใหญเปนชวงบาย (13.00 น. ถึง 19.59 น.)
รอยละ 64.85  มีเพียงรอยละ 35.15 ซื้อสินคาชวงเชา (8.00 น. ถึง 12.59 น.) และผูที่มีอิทธิพลตอ
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การตัดสินใจซื้อสวนใหญเปนกลุมเพ่ือน/คนรูจัก รอยละ 24.85 มีเพียงรอยละ 11.76 ที่ผูจําหนาย
สินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

3. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาวของ
จังหวัดนนทบุรี พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับปานกลางทุก
ดาน โดยในดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ดานสถานที่การ
จัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52

4. การทดสอบสมมุติฐาน
4.1 สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา เพศ
มีความสัมพันธกับชวงเวลาในการซื้อสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุและระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธกับประเภทสินคาที่เลือกซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สถานภาพ
สมรสมีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอาชีพหลัก
มีความสัมพันธกับประเภทสินคาที่เลือกซื้อ เหตุผลในการซื้อสินคา และวันที่ซื้อสินคา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

4.2 สมมุติฐานที่ 2 ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันใหความสําคัญกับสวน
ประสมทางการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนนทบุรี แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันใหความสําคัญกับสวน
ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  อาชีพ ไมพบความแตกตาง

อภิปรายผล
ผลการศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนําเสนอตามรายละเอียดการคนพบดังนี้
1. กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว จังหวัด

นนทบุรี โดยประเภทสินคาที่ซื้อเปนเฉากวยโบราณ มีเหตุผลในการซื้อสินคาเพ่ือบริโภคเอง ไมมีการ
วางแผนซื้อสินคาลวงหนาจะรับขอมูลขาวสารจากเพ่ือน/ญาติ/คนรูจัก วันที่ซื้อสินคาเปนวันเสาร ชวง
บาย ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสวนใหญเปนกลุมเพ่ือน/คนรูจัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริโภค
ที่มาซื้อสินคาสวนใหญจะเปนกลุมลูกคาเดิม จึงมีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อที่อาจจะเกิดมาจาก
ความเคยชินในตัวผลิตภัณฑ มีพฤติกรรมการซื้อเปนประจํา คุนเคยกับยี่หอและมีเวลานอยในการคิด
และคนหา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ไดกลาวถึง การตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคตามความเคยชินวาเปนการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการโดยมิไดใชขอมูลหรือความพยายาม
ทุมเทใดๆ แตเปนการตอบสนองตามความเคยชินของตนเอง หรืออาจไมตระหนักถึงการซื้อของตนจน
เกิดคําถามในใจวาซื้อสินคาเหลานั้นมาเพ่ืออะไร

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5
ดาว ในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาว จังหวัดนนทบุรี มาก
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ที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ภานิชา พัฒนขจร (2548) ไดศึกษา
เก่ียวกับกลยุทธผลิตภัณฑของครีมลางหนาสมุนไพรของผูประกอบการรายหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อและการใชผลิตภัณฑลางหนาที่มี
ความสําคัญมาก คือ ดานผลิตภัณฑ

3. กลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการซื้อสินคา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุและระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับประเภทสินคาที่
เลือกซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อ
สินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอ่ืนๆ
(2546) กลาวถึงปจจัยสวนบุคคลมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูซื้อ อาทิ อายุที่ตางกันจะมีความ
ตองการผลิตภัณฑที่แตกตางกัน หรือรูปแบบการดํารงชีวิต ข้ึนอยูกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคม และ
กลุมอาชีพของแตละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑของบุคคลอยูกับคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต โดย
รูปแบบการดํารงชีวิตของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น และ
ผลการวิจัยพบวาอาชีพหลักมีความสัมพันธกับประเภทสินคาที่เลือกซื้อ เหตุผลในการซื้อสินคา และ
วันที่ซื้อสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาลักษณะเฉพาะของบุคคล
เปนบุคลิกภาพที่บงชี้ความเปนปจเจกบุคคลซึ่งจะมองตัวตนเปนหลักและมีพฤติกรรมการบริโภคที่
สอดคลองกับตนที่รับรูหรือภาพลักษณของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Dolich (1969) ซึ่งได
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาอุปโภค บริโภคตาง ๆ เชน สบู ยาสีฟน และเบียร พบวา ผูบริโภคจะ
เลือกซื้อตราสินคาที่คิดวามีลักษณะคลายคลึงกับภาพลักษณของตน

4. กลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันใหความสําคัญกับสวน
ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และคนอ่ืนๆ (2546) ไดศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต พบวา ลักษณะสวน
บุคคลมีความสัมพันธกับการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด และผูบริโภคที่มีปริมาณการ
ซื้อสินคาแตกตางกันจะใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและการสงเสริม
การตลาดที่แตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อสินคา OTOP คอนขางนอยโดยเฉพาะในดานเหตุผล
ในการซื้อสินคา เพราะรูปลักษณที่สวยงาม  มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑและราคาถูก นอกจากนั้น
ยังพบวาการรับรูขอมูลขาวสารจากแผนพับ หนังสือพิมพ และโทรทัศนผูบริโภคมีการรับรูนอย
ตลอดจนผูจําหนายสินคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อตอผูบ ริโภคนอย ดังนั้นทุกภาคสวนทั้ ง
ผูประกอบการ ผูผลิต ผูจัดจําหนาย องคกร หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกรสวนทองถ่ิน ควร
สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนา ผลักดันสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไดรับการพัฒนา
ดานการตลาดใหครบทุกดาน โดยเฉพาะสวนประสมทางการตลาด ในดานชองทางการจัดจําหนาย
เปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกแหลงที่จะซื้อสินคา ซึ่งจะตองมีรานคาหลากหลายประเภทที่มีผลในการ
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ดึงดูดใจผูบริโภคที่แตกตางกัน  เชน หางสรรพสินคา ซูเปอรมาเก็ตดิสเคานตสโตร รานขายสินคา
เฉพาะอยาง นอกจากนั้นยังตองเนนทําเลและขนาดของรานที่อยูใกลที่พักอาศัย ภาพลักษณของ
รานคาที่ทันสมัย สินคามีคุณภาพ บริการดี เหมาะสมกับกลุมผูบริโภคเปาหมาย สวนในดานการ
สงเสริมการตลาด ควรจะใชการสื่อสารประชาสัมพันธที่ดึงดูดใจลูกคา เชน การใชสื่อโฆษณา แผนพับ
โทรทัศน  ผูจัดจําหนาย ใหเนนดานราคา สินคาจะเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือกแหลงที่จะซื้อ
ของผูบริโภค เพ่ือประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักและตองการของผูบริโภคมากข้ึน ตลอดจนจูงใจผูบริโภค
ใหมีพฤติกรรมตัดสินใจซื้อโดยไมไดวางแผนลวงหนา ซึ่งจะทําใหผูซื้อสนใจที่จะซื้อและเห็นคุณคาใน
ตัวผลิตภัณฑสินคา OTOP อยางตอเนื่อง โดยใหผูจัดจําหนายใชวิธีการลดราคาสินคาและสงเสริม
การขาย ณ จุดซื้อเพ่ิมมากข้ึน หรือใชการสื่อสาร ณ จุดซื้อกับผูซื้อใหเปนที่สนใจ โดยจัดแสดงสินคา
การติดโปสเตอร การใชสัญลักษณตางๆ หรือปายโฆษณา แผนปายติดที่ชั้นวางของ หรือรูปแบบอ่ืนๆ
เพ่ิมข้ึนเพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อสินคาไดเร็วมากข้ึน และควรมีการเผยแพรขอมูล
สินคา OTOP ไปอยางทั่วถึงทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และนานาชาติทั่วโลกอยางแพรหลาย
ตอไป

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอความพึงพอใจในผลิตภัณฑสินคา

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพ่ือใหไดขอมูลจากผลการวิจัยมาใชประโยชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค
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