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อทิธิพลส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING BUYING DECISION 

OF PROCESSED GAC FRUIT AGRICULTURAL PRODUCTS 

IN NAKHONPATHOM PROVINCE

ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา/THONGCHAI  PONGSITTIKANCHANA1 

บทคัดย่อ

งานวจิยัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภค 

ในจงัหวดันครปฐม 2) เปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดั

นครปฐมจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัจจัยอิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ 

การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐมกลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้บริโภค

สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว จ�านวน 406 คน ผลการวิจยัพบวา่

1. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้ความส�าคญัตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผล 

ต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านคือ ด้านราคาด้านส่งเสริมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ และด้านช่องทาง 

การจดัจ�าหน่ายอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั ส่วนระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ

ซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั

2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดั

นครปฐมจ�าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลพบวา่ เพศ อาย ุ รายได้ตอ่เดือน ระดบัการศกึษาของผู้บริโภค 

ท่ีแตกต่างกนั ท�าให้ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว แตกต่างกนัอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ี .05 สว่นสถานภาพการสมรส อาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่ท�าให้ระดบัความคิดเห็น 

ตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว แตกตา่งกนั

3. ปัจจยัอิทธิพลสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว

ของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐมพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา  

ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด สง่ผลทางบวกตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูป

ฟักข้าว อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ทัง้ 4 ด้าน สามารถท�านายการตดัสินใจซือ้สมนุไพรแปรรูปฟักข้าวคิดเป็นร้อยละ 43.30 เรียงล�าดบั 

ความส�าคญัดงันีคื้อ ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด ผลติภณัฑ์และราคา  และสามารถ

เขียนสมการท�านายได้ดงันี ้

การตดัสนิใจซือ้สมนุไพรแปรรูปฟักข้าว = 1.196 + 0.122 (ผลติภณัฑ์) + 0.100 (ราคา) + 

          0.290 (ช่องทางการจัดจ�าหน่าย) + 0.166  

          (การสง่เสริมการตลาด)

ค�าส�าคัญ: สว่นประสมการตลาดการตดัสนิใจซือ้ สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว

ABSTRACT

This research aimed to: 1) study the consumer behavior in buying processed  

agricultural products from gac fruits in Nakhon Pathom Province; 2) compare the buying  

decision on processed agricultural products from gac fruits, classified by personal factors; 

3) study the marketing mix factors affecting buying decision on processed agricultural  

products from gac fruits in Nakhon Pathom Province. The research sample was 406  

consumers of processed agricultural products from gac fruits. The research found that:

1. Overall, theopinion about importance of marketing mix factors affecting  

buying decision on processed agricultural products from gac fruit was at a high level.  

When considering each aspect, all aspects-price, promotion, product, and distribution 

channel were at a high level. Additionally, the opinion about buying decision process on 

processed agricultural products from gac fruits wasoverall at a high level. When considering 

each aspect, all aspects were also at a high level.

2.  As for comparison of buying decision, consumers as classified by gender, 

age, monthly income, and education level have different opinion aboutbuying decision on  

processed agricultural products from gac fruits with statistical significance at .05. However, 

there was no difference among consumers with difference in marital status and occupation.

3.  All marketing mix factors-product, price, distribution channel, and promotion-

positively affected buying decision on processed agricultural products from gac fruits with  

statistically significance at .05, consistent with the hypothesis. All marketing mix factors 

together predicted buying decision on processed agricultural products at percentage of 

43.30. The factors in order of priority were distribution channel, promotion, product, and price.  
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The equation was buying decision on processed agricultural products from gac fruits = 

1.196 + 0.122 (product) + 0.100 (price) + 0.290 (distribution channels) + 0.166 (promotion).

Keywords: marketing mix, buying decision, processed agricultural product from gac fruit

บทน�า

จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจตกต�่า สงัคมแตกแยก ประชาชนตกงานเป็นจ�านวนมาก สาเหตุ

หลกัเกิดจากการพึ่งพิงเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นพฒันาทางการเงิน และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวตัถุ

เป็นหลกั สง่ผลตอ่ปัญหาสิง่แวดล้อม จนถงึเวลาลม่สลายทางการเงินครัง้ย่ิงใหญ่ทัว่ทัง้โลก ในขณะท่ี

ประเทศไทยก็ไมพ้่นจากปัญหานีเ้ชน่เดียวกนั จากปัญหาดงักลา่วท่ีเป็นวกิฤต แตก็่เป็นโอกาสท่ีจะก้าว

ไปได้อยา่งมัน่คง ด้วยการพฒันาเศรษฐกิจกระแสรองให้เกิดขึน้มาแทนท่ี คือการท�าธรุกิจด้านการเกษตร 

รักษาสิ่งแวดล้อมให้อดุมสมบรูณ์ เพ่ิมทนุทางสงัคมให้มากขึน้ เพ่ือให้คนอยู่ด้วยกนัอย่างมีความสขุ  

ซึง่ธรุกิจท่ีจะชว่ยสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกิจของประเทศนัน้ควรเป็นวสิาหกิจชมุชนหรือวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม มากกวา่ท่ีจะเป็นธรุกิจขนาดใหญ่ เพราะการกลบัไปสร้างฐานรากท่ีเข้มแขง็

จะชว่ยให้อนาคตมีความยัง่ยืน

รัฐบาลชดุปัจจบุนัได้ให้ความส�าคญักบัความแขง็แกร่งของผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม และพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการชว่ยเหลือและสนบัสนนุ SMEs ให้เป็นกลไกหนึง่ท่ีชว่ย

กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงภาวะเศรษฐกิจท่ีก�าลงัฟืน้ตวัอยา่งในปัจจบุนั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการก�าหนด

ให้ SMEs เป็นวาระแหง่ชาต ิซึง่จะเน้นการสร้างเสริมศกัยภาพให้แก่ SMEs ในลกัษณะของการบรูณาการ 

การท�างานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ของทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธิ์ 

ในการด�าเนินนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมชดัเจนและขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดนิหน้าตอ่ไป  SMEs 

ถือเป็นกลไกส�าคญัท่ีมีบทบาทในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ผา่นการซือ้ขายสนิค้าและ

บริการ การสร้างรายได้ การจ้างงาน และการสง่ออก ในปัจจบุนั SMEs มีจ�านวนประมาณ 2.7 ล้านราย

ทัว่ประเทศ หรือคดิเป็นร้อยละ 97.2 ของวสิาหกิจทัง้ประเทศ และผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

ของ SMEs มีสดัสว่นคดิเป็นร้อยละ 37.4 ของ GDP รวมทัง้ประเทศ นอกจากนี ้จ�านวน SMEs ยงัมี 

แนวโน้มเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง จากคา่นิยมการเป็นเจ้าของกิจการของคนรุ่นใหมท่ี่ท�าให้มีผู้ประกอบการ 

รายใหม่เข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึน้ ดังนัน้ความแข็งแกร่งของ SMEs จึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจได้ดี อยา่งไรก็ดี SMEs ยงัคงมีข้อจ�ากดัเร่ืองการเข้าถงึแหลง่เงินทนุและความมัน่คงของกิจการ 

โดยเฉพาะในชว่งภาวะเศรษฐกิจชะลอในปัจจบุนั (กระทรวงการคลงั, 2558)
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จังหวัดนครปฐมมีพืน้ท่ีเกษตรกรรม จ�านวนทัง้สิน้ 798,093 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.89  

ของพืน้ท่ีทัง้จงัหวดั การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลติท่ีส�าคญัของจงัหวดันครปฐม ประชากรสว่นใหญ่

ร้อยละ 23.59 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมท่ีส�าคญั ได้แก่ การท�านา ท�าไร่ ท�าสวน 

ผลไม้และพืชผกั การเลีย้งสตัว์และการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ระบบการเกษตรในจงัหวดันครปฐม จดัเป็น 

เขตเกษตรก้าวหน้า เพราะมีระบบชลประทานท่ีดี โดยอาศยัแหลง่น�า้จากลุม่แมน่�า้เจ้าพระยา ทา่จีน  

และแมก่ลอง ประกอบกบัเกษตรกรจงัหวดันครปฐมมีศกัยภาพสงู สามารถเรียนรู้วทิยาการแบบใหม ่ๆ  

และมีการใช้เทคโนโลยีภาคการเกษตรท่ีพฒันามากขึน้ระดบัหนึง่ พืชเศรษฐกิจ ท่ีท�ารายได้ให้จงัหวดั 

ได้แก่ ข้าว อ้อย ไม้ผล พืชผกัต่าง ๆ และไม้ดอกไม้ประดบั การเกษตรกรรมของจงัหวดันครปฐม 

มีความเป็นไปได้สงูตอ่การวางแผนจดัระบบการผลติ เพ่ือเช่ือมโยงการสง่ออก สว่นการอตุสาหกรรม

เป็นสาขาท่ีท�ารายได้เข้าสู่จงัหวดันครปฐมมากท่ีสดุ มีการขยายตวัทางอตุสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง 

เพราะเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร หา่งจากกรุงเทพฯ เพียง 56 กิโลเมตร โดยภาพรวมแล้ว

อตุสาหกรรมในจงัหวดันครปฐม มีการประกอบกิจการหลากหลายประเภทปะปนกนัไปไม่กระจกุตวั

อยู่ในอตุสาหกรรมหนึง่เป็นพิเศษ และอตุสาหกรรมท่ีมีสดัสว่นการลงทนุมากท่ีสดุ คือ อตุสาหกรรม

การบริการ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

และอตุสาหกรรมเคมีและพลาสติก ตามล�าดบั สว่นอตุสาหกรรมท่ีมีสดัสว่นการลงทนุน้อยท่ีสดุ คือ 

อตุสาหกรรมแปรรูปไม้ และอตุสาหกรรมก่อสร้างตามล�าดบั จะเห็นได้วา่ในภาคอตุสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืมนัน้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นจ�านวนมาก (กลุม่งานข้อมลู

สารสนเทศและการสื่อสาร ส�านกังานจงัหวดันครปฐม, 2559)

จากแนวโน้มของการรักษาสุขภาพก�าลังเป็นกระแสหลักท่ีท�าให้ผู้ บริโภคหันมาบริโภค

สินค้าและบริการเก่ียวกบัสขุภาพ ซึง่รายงานจากบริษัท วีดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชัน่แนล เปิดเผยวา่  

จากผลส�ารวจสัดส่วนของผู้ บริโภคในภาพรวมปี 2554-2556 ท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทไม่มี 

แอลกอฮอล์ พบวา่กลุม่ท่ีเตบิโตสงูขึน้ทกุปี อาทิ น�า้อดัลม โดยปีท่ีผา่นมาผู้บริโภคเลือกจะด่ืมน�า้อดัลม 

ร้อยละ 79.8 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.2 จากปีก่อนหน้าชาพร้อมด่ืม คดิเป็นร้อยละ 59.4 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.6 

จากปีก่อนหน้า ขณะท่ีน�า้ด่ืมและน�า้แร่ท่ีได้รับความนิยมร้อยละ  84.6 ในปีท่ีผา่นมา เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.9 

ส่วนกลุ่มท่ีมีการเติบโตท่ีเปลี่ยนแปลงเสมอในแต่ละปีพบว่า กลุ่มน�า้ผลไม้ปรุงแต่งนมยเูอชที และ 

กาแฟทรีอินวนั เป็นกลุม่ท่ีมีการเติบโตสงูขึน้ เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีมีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงและมีรายใหม่

เข้ามาในตลาดเพ่ิมขึน้ และมีการทุม่งบประมาณในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งตอ่เน่ือง ขณะท่ี 

กลุ่มโซดามีการเติบโตลดลง และกลุ่มท่ีเติบโตลดลงทุกปี ได้แก่ น�า้ผลไม้ 100% เพราะผู้บริโภค 

เลือกด่ืมน�า้ผลไม้ปรุงแต่งท่ีเข้าใจว่าได้สารอาหารท่ีมีประโยชน์มากกว่า รายงานชิน้นีย้งัระบดุ้วยว่า 

ปีท่ีผา่นมา “น�า้ด่ืม” กลายเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีผู้บริโภคนิยมด่ืมมากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 84.6 ขณะท่ีน�า้อดัลม

ตกลงมาอยูอ่นัดบัสองท่ีร้อยละ 79.8 ซึง่แม้อตัราการเติบโตของน�า้อดัลมจะเพ่ิมสงูขึน้ทกุปี แตส่งูขึน้ 
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ในอตัราท่ีลดลง สว่นหนึง่มาจากผู้บริโภคใสใ่จเร่ืองสขุภาพมากขึน้ (ประชาชาติธุรกิจ, 2557) ดงันัน้ 

ธุรกิจเก่ียวกับน�า้ด่ืมเพ่ือสขุภาพจึงเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตได้อีก เม่ือพิจารณาในจงัหวดั

นครปฐมมีธรุกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีท�าน�า้ด่ืมเพ่ือสขุภาพท่ีสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค

ได้คือ ผลติภณัฑ์จากฟักข้าว 

ผลการศึกษาวิจัยทางการแพทย์พิสูจน์แล้วว่า ไลโคปีนจากเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวเป็นสาร 

ต้านมะเร็ง มีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระสงู ชว่ยเสริมภมิูคุ้มกนัให้ร่างกาย มีสว่นชว่ยลดความเสีย่งของการเกิด 

โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคมะเร็งตอ่มลกูหมาก มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร ดงันัน้ จงึอาจ 

กล่าวได้ว่า ฟักข้าว เป็นอาหารอีกหนึ่งชนิดท่ีต้านมะเร็งได้ดี (นฐพร ลยัรัตน์, 2556) ประกอบกบั 

การบริโภคอาหารปัจจบุนัเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจในสขุภาพ 

มากขึน้ ทัง้การออกก�าลงักายจนถงึอาหารท่ีรับประทานเข้าสูร่่างกาย ฟักข้าวเป็นผกัโบราณผกัพืน้บ้าน

ท่ีผ่านการวิจยัแล้วว่ามีสารอาหารท่ีเป็นคณุประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด ประกอบกบัพฤติกรรม 

ของผู้บริโภคให้ความส�าคญักบัการสร้างเสริมสขุภาพมากกวา่การซอ่มแซมร่างกายท่ีเจ็บป่วย จงึเป็น

แนวทางให้เกิดผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตจากฟักข้าวในรูปแบบของอาหารท่ีรับประทานได้เป็น

ประจ�าทกุวนั เช่น น�า้ผลไม้สมนุไพรจากฟักข้าวสด ไอศกรีมฟักข้าว ฟักข้าวผงส�าเร็จรูป ซุปฟักข้าว 

กึ่งส�าเร็จรูป เย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวสด เป็นต้น ด้วยเหตนีุจ้ึงท�าให้ผู้ประกอบการในจงัหวดันครปฐม 

มีแนวคดิในการด�าเนินธรุกิจด้วยการปลกู แปรรูปผลผลติและจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์จากฟักข้าว โดยสร้าง

ความแตกตา่งด้านคณุภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่ พร้อมกระจายสินค้า ไปทัว่ประเทศและขยาย

ธรุกิจด้วยการสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น จีน และยโุรป ปัจจบุนัก�าลงัด�าเนินการอยูใ่นขัน้ตอนการศกึษา

วจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ และการสง่เสริมการปลกูให้พอเพียงตอ่ความต้องการของตลาด แตก็่ประสบกบั

ปัญหาคือไม่ได้ท�าการวิเคราะห์ตลาดว่าผู้บริโภคต้องการอะไร ถึงแม้จะเป็นสินค้าท่ีมีคณุประโยชน์ 

ต่อสุขภาพ แต่สิ่งหนึ่งท่ีส�าคัญคือการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้ บริโภคกลับมามีความส�าคัญกว่า 

ท่ีผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีตลาดถูกแรงกดดนัจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ การเปลี่ยนรูปแบบ 

การใช้ชีวติของผู้บริโภค สิง่เหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่พฤตกิรรมผู้บริโภคอยา่งมาก และการเปล่ียนแนวคดิ

จากมุง่การผลิตมาสูแ่นวคิดมุง่การตลาด ตัง้แตน่ัน้มาความต้องการท่ีจะศกึษาให้เข้าใจในพฤติกรรม

ของผู้บริโภคจงึเป็นหวัข้อส�าคญัของธรุกิจทัว่โลก (Blackwell, Miniard & Engel, 2001) 

ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาถึงอิทธิพลส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า

เกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภค ในจงัหวดันครปฐม เพ่ือหาค�าตอบวา่สว่นประสมการตลาดตวัไหน 

ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ตลอดจนศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าและเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้า

ของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐมจ�าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลอนัจะน�ามาซึง่การได้แนวทางในการพฒันา

ธรุกิจสนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคตอ่ไป
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

2. เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

จ�าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตร

แปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

กรอบแนวคดิในการวจิยั
ผู้วจิยัได้ด�าเนินการศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องในสว่น 1) ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัฟักข้าว 

2) แนวคดิ ทฤษฎี เก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคและการตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค 3) แนวคดิการตลาด 

และสว่นประสมทางการตลาด และ 4) งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จากการสงัเคราะห์งานจากแนวคดิทฤษฎี

ท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคของ Hawkins  

et al. (2007) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler & Armstrong (2010) และแนวคิด 

เร่ืองการตดัสินใจซือ้ ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 145) มาสนบัสนนุซึง่สามารถแสดง 

กรอบแนวคดิการวิจยัได้ดงันี ้

ปัจจยัส่วนบุคคล

ส่วนประสมทางการตลาด (4'P)

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม

การตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูป

ฟักข้าวของผู้บริโภค

1. เพศ

2. สถานภาพสมรส

3. อายุ

4. อาชีพ

5. รายได้

6. ระดบัการศกึษา

1. ด้านผลติภณัฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านชอ่งทางการจ�าหนา่ย

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด

1. การรับรู้ถงึความต้องการ

2. การค้นหาข้อมลู

3. การประเมินผลทางเลือก

4. การตดัสนิใจซือ้

5. พฤติกรรมภายหลงัจากซือ้

ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
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วธีิด�าเนินการ
ประชากรในการวิจยั คือ ผู้บริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม

เน่ืองจากไม่ทราบจ�านวนท่ีชดัเจนจึงใช้การหาขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสตูรของ Cochran (1953)  

ได้กลุม่ตวัอยา่ง จ�านวน 385 คน มีการเพ่ิมขนาดกลุม่ตวัอยา่งเป็น 406 คน ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบ

บงัเอิญ (Accidental Sampling)

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้โดยแบง่

ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค�าถามปลายปิด 

จ�านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อาย ุอาชีพ รายได้ และระดบัการศกึษา  

สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้เป็นค�าถามปลายปิด จ�านวน 7 ข้อ ได้แก่ 

ความถ่ีในการซือ้ ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซือ้ ช่วงเวลาในการซือ้ บคุคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ

ซือ้ สิง่ท่ีเป็นเหตจุงูใจในการตดัสนิใจซือ้ ประเภทของของสนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวท่ีนิยมซือ้ ปัจจยั 

ท่ีเก่ียวกบัสนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวท่ีควรได้รับการปรับปรุงคณุภาพให้ดีขึน้

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นแบบสอบถามเพ่ือให้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (4 P’s) วา่มีความส�าคญั

ต่อการตัดสินใจซือ้มากน้อยเพียงใด โดยเป็นค�าถามปลายปิดค�าตอบท่ีให้เลือกตอบมีลักษณะ 

เป็นมาตรวดั 5 ระดบั

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภค 

ประกอบด้วย การรับรู้ถงึความต้องการ การค้นหาข้อมลู การประเมินผลทางเลือก การตดัสนิใจเลือก 

และพฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ โดยเป็นค�าถามปลายปิดค�าตอบท่ีให้เลอืกตอบมีลกัษณะเป็นมาตรวดั 

5 ระดบั

ในการทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูวิจยัครัง้นี ้ ได้น�าเอาเคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การวิจยัมาตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) และความเช่ือมัน่ (reliability) ดงันี ้

1. น�าแบบสอบถามท่ีได้ออกแบบให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการตลาดและสถิติจ�านวน 3 คนตรวจ

ความเท่ียงตรงของวตัถปุระสงค์  เนือ้หาและภาษาท่ีใช้ หลงัจากนัน้น�าข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมา

ปรับปรุงเนือ้หาของค�าถามแต่ละข้อของแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

ค�าถามวิจยั โดยมีดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00

2. การทดสอบหาคา่ความเช่ือมัน่ โดยคณะผู้วิจยัได้น�าเอาแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจจาก

ผู้ เช่ียวชาญไปท�าการทดสอบกบัผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่างจ�านวน 40 ราย แล้ว

น�ามาหาคา่ความเช่ือมัน่โดยใช้สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค เพ่ือดคูวามเช่ือมัน่วา่อยูใ่นระดบัท่ี
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ยอมรับได้หรือไม ่โดยคา่อลัฟ่าทัง้ฉบบัได้เทา่กบั 0.819 แสดงวา่แบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมัน่วา่อยู่

ในระดบัท่ียอมรับได้

ผลการวจิยั
ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล

พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.30 เป็นเพศชาย 

คดิเป็นร้อยละ 36.70 สว่นใหญ่มีสถานภาพการสมรส โสด คดิเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา มีสถานภาพ

สมรส คิดเป็นร้อยละ 46.60 สว่นใหญ่มีอาย ุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.70 รองมาอาย ุ 21-30 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 20.70 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป คดิเป็นร้อยละ 22.41 รองลงมา 

มีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา คิดเป็นร้อยละ 21.43  มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 33.00 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.06 มีระดบั 

การศกึษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 39.70 รองลงมามีระดบัการศกึษามธัยมปลายหรือเทียบเท่า  

คดิเป็นร้อยละ 24.90

ตอนที่ 2 พฤตกิรรมการซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้สินค้าน้อยกว่าเดือนละครัง้ คิดเป็นร้อยละ 51.70  

รองลงมาคือ ซือ้เดือนละครัง้ คิดเป็นร้อยละ 20.70 มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเลือกซือ้/ครัง้  

101-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.80 รองลงมาคือ 300 บาทขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 20.70 สว่นใหญ่ 

จะซือ้ในช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ ไม่มีก�าหนดท่ีแน่นอน คิดเป็น 

ร้อยละ 34.50 บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คือ พอ่แม/่พ่ีน้อง คดิเป็นร้อยละ 32.02 รองลงมา 

คือ เพ่ือน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 28.33 สิ่งท่ีเป็นเหตจุงูใจในการตดัสินใจซือ้คือ เพ่ือสขุภาพ คิดเป็น 

ร้อยละ 71.60 รองลงมาคือ เพ่ือเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 37.70 ประเภทของสินค้าเกษตร

แปรรูปฟักข้าวท่ีนิยมซือ้ คือ น�า้ด่ืมสมนุไพรฟักข้าว คิดเป็นร้อยละ 48.90 รองลงมาคือ สบู ่ คิดเป็น 

ร้อยละ 36.50 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวท่ีควรได้รับการปรับปรุงคณุภาพให้ดีขึน้คือ  

ด้านกระบวนการ คดิเป็นร้อยละ 80.70 รองลงมาคือ ด้านสถานท่ีขายคดิเป็นร้อยละ 21.40

ตอนที่ 3 ความส�าคัญต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 

การศกึษาความคดิเหน็เก่ียวกบัการให้ความส�าคญัตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว โดยพิจารณาเป็นภาพรวม และรายข้อ ด้านผลติภณัฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด โดยน�าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย (Mean)  

และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นดงันี ้



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 75

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลเก่ียวกับการให้ความส�าคัญต่อปัจจัย 

  สว่นประสมทางการตลาดของสนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวด้านภาพรวม  

                                                                                                                (n=406) 
ความคดิเหน็  S.D. แปลผล 

ด้านผลติภณัฑ์ 3.94 0.55 มาก 
ด้านราคา 4.07 0.53 มาก 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 3.94 0.61 มาก 
ด้านสง่เสริมการตลาด 3.98 0.68 มาก 

ภาพรวม 3.89 0.49 มาก 
  

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า
เกษตรแปรรูปฟักข้าวในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X=3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทกุราย
ข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ได้แก่ด้านราคา( X=4.07) ด้านส่งเสริมการตลาด( X=3.98) ด้าน
ผลติภณัฑ์ (X=3.94) และ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย(X=3.94) 

ตอนที่ 4 ข้อมูลกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 
 

ตารางที่ 2คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตร 
แปรรูปฟักข้าวด้านภาพรวม 
                                   (n=406) 

ความคดิเหน็  S.D. แปลผล 

การรับรู้ถึงความต้องการ 3.91 0.81 มาก 
การค้นหาข้อมลู 3.76 0.84 มาก 
การประเมนิผลทางเลือก 3.92 0.81 มาก 
การตดัสนิใจเลือก 3.89 0.86 มาก 
พฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ 3.92 0.77 มาก 
                                   ภาพรวม 3.89 0.79 มาก 
  

พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อมลูกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวด้านการตดัสินใจซือ้ 
ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก (X=3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดบัมาก
เช่นเดียวกัน ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการ( X=3.91)การค้นหาข้อมูล ( X=3.76)การค้นหาข้อมูล(X
=3.92)การตดัสนิใจเลือก(X=3.89)และ พฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ (X=3.92)  
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จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการให้ความส�าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาดของสนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (     = 3.89) เม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบวา่ทกุรายข้ออยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั ได้แก่ ด้านราคา (   = 4.07) ด้านสง่เสริม 

การตลาด (    = 3.98) ด้านผลติภณัฑ์ (    = 3.94) และด้านชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย (    = 3.94)

ตอนที่ 4 ข้อมูลกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกับกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้า 

  เกษตรแปรรูปฟักข้าวด้านภาพรวม
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อมลูกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวด้าน

การตดัสินใจซือ้ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก (  = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ทกุรายข้ออยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการ (  = 3.91) การค้นหาข้อมลู 

(     = 3.76) การค้นหาข้อมลู (     = 3.92) การตดัสนิใจเลอืก (    = 3.89) และพฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ 

(    = 3.92) 
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นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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                                                                                                                (n=406) 

ความคดิเหน็  S.D. แปลผล 

ด้านผลติภณัฑ์ 3.94 0.55 มาก 

ด้านราคา 4.07 0.53 มาก 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 3.94 0.61 มาก 

ด้านสง่เสริมการตลาด 3.98 0.68 มาก 

ภาพรวม 3.89 0.49 มาก 
  

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า

เกษตรแปรรูปฟักข้าวในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X=3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทกุราย

ข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ได้แก่ด้านราคา( X=4.07) ด้านส่งเสริมการตลาด( X=3.98) ด้าน

ผลติภณัฑ์ (X=3.94) และ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย(X=3.94) 

ตอนที่ 4 ข้อมูลกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 
 

ตารางที่ 2คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตร 
แปรรูปฟักข้าวด้านภาพรวม 

                                   (n=406) 
ความคดิเหน็  S.D. แปลผล 

การรับรู้ถึงความต้องการ 3.91 0.81 มาก 

การค้นหาข้อมลู 3.76 0.84 มาก 

การประเมนิผลทางเลือก 3.92 0.81 มาก 

การตดัสนิใจเลือก 3.89 0.86 มาก 

พฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ 3.92 0.77 มาก 

                                   ภาพรวม 3.89 0.79 มาก 
  

พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อมลูกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวด้านการตดัสินใจซือ้ 

ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก (X=3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดบัมาก

เช่นเดียวกัน ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการ( X=3.91)การค้นหาข้อมูล ( X=3.76)การค้นหาข้อมูล(X
=3.92)การตดัสนิใจเลือก(X=3.89)และ พฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ (X=3.92)  

                                                                                                                (n=406) 

ความคดิเหน็  S.D. แปลผล 

ด้านผลติภณัฑ์ 3.94 0.55 มาก 

ด้านราคา 4.07 0.53 มาก 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 3.94 0.61 มาก 

ด้านสง่เสริมการตลาด 3.98 0.68 มาก 

ภาพรวม 3.89 0.49 มาก 
  

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า

เกษตรแปรรูปฟักข้าวในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X=3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทกุราย

ข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ได้แก่ด้านราคา( X=4.07) ด้านส่งเสริมการตลาด( X=3.98) ด้าน

ผลติภณัฑ์ (X=3.94) และ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย(X=3.94) 

ตอนที่ 4 ข้อมูลกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 
 

ตารางที่ 2คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตร 
แปรรูปฟักข้าวด้านภาพรวม 

                                   (n=406) 
ความคดิเหน็  S.D. แปลผล 

การรับรู้ถึงความต้องการ 3.91 0.81 มาก 

การค้นหาข้อมลู 3.76 0.84 มาก 

การประเมนิผลทางเลือก 3.92 0.81 มาก 

การตดัสนิใจเลือก 3.89 0.86 มาก 

พฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ 3.92 0.77 มาก 

                                   ภาพรวม 3.89 0.79 มาก 
  

พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อมลูกระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวด้านการตดัสินใจซือ้ 

ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก (X=3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดบัมาก

เช่นเดียวกัน ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการ( X=3.91)การค้นหาข้อมูล ( X=3.76)การค้นหาข้อมูล(X
=3.92)การตดัสนิใจเลือก(X=3.89)และ พฤตกิรรมภายหลงัจากซือ้ (X=3.92)  
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ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน

ผลการเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

จ�าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลสามารถน�าเสนอได้ดงันี ้

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม  

  จ�าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลสามารถนําเสนอได้ดงันี ้
ตารางที่ 3การเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม 
จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
 

ตวัแปรต้น การตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
เพศ ยอมรับสมมตฐิาน (t = 3.307 sig = 0.003**) 

สถานภาพ ปฏิเสธสมมตฐิาน (F =2.887 sig = 0.057) 
อาย ุ ยอมรับสมมตฐิาน (F =3.053  sig = 0.017*) 
อาชีพ ปฏิเสธสมตฐิาน (F = 1.977sig = 0.068) 
รายได้ ยอมรับสมมตฐิาน (F =2.625sig = 0.034*) 

การศกึษา ยอมรับสมมตฐิาน (F = 4.274sig = 0.001**) 
 
ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม

แตกตา่งกนัไปตาม เพศ อาย ุรายได้ และการศกึษาของผู้บริโภค สว่นปัจจยัด้านสถานภาพ และอาชีพไม่มี
ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม 
ตารางที่ 4การวิเคราะห์การถดถอยพหขุองการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 
 

ตวัแปร b SE. ß t sig 
ผลติภณัฑ์ .122 .044 .136 2.758 .006* 
ราคา .100 .047 .107 2.125 .034* 
ช่องทางการจดัจําหน่าย .290 .038 .358 7.636 .000* 
การสง่เสริมการตลาด .166 .033 .229 5.075 .000* 
คา่คงท่ี (Constant) 1.196 .163  7.353 .000** 

R = .663     R Square = .439     Adjusted R Square = .433     Standard Error = .370 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05 

ผลการวิจยัพบวา่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

แตกตา่งกนัไปตาม เพศ อาย ุรายได้ และการศกึษาของผู้บริโภค สว่นปัจจยัด้านสถานภาพ และอาชีพ

ไมมี่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์การถดถอยพหขุองการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลสามารถนําเสนอได้ดงันี ้
ตารางที่ 3การเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม 
จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
 

ตวัแปรต้น การตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
เพศ ยอมรับสมมตฐิาน (t = 3.307 sig = 0.003**) 
สถานภาพ ปฏิเสธสมมตฐิาน (F =2.887 sig = 0.057) 
อาย ุ ยอมรับสมมตฐิาน (F =3.053  sig = 0.017*) 
อาชีพ ปฏิเสธสมตฐิาน (F = 1.977sig = 0.068) 
รายได้ ยอมรับสมมตฐิาน (F =2.625sig = 0.034*) 
การศกึษา ยอมรับสมมตฐิาน (F = 4.274sig = 0.001**) 

 
ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม

แตกตา่งกนัไปตาม เพศ อาย ุรายได้ และการศกึษาของผู้บริโภค สว่นปัจจยัด้านสถานภาพ และอาชีพไม่มี
ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม 
ตารางที่ 4การวิเคราะห์การถดถอยพหขุองการตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 
 

ตวัแปร b SE. ß t sig 
ผลติภณัฑ์ .122 .044 .136 2.758 .006* 
ราคา .100 .047 .107 2.125 .034* 
ช่องทางการจดัจําหน่าย .290 .038 .358 7.636 .000* 
การสง่เสริมการตลาด .166 .033 .229 5.075 .000* 
คา่คงท่ี (Constant) 1.196 .163  7.353 .000** 

R = .663     R Square = .439     Adjusted R Square = .433     Standard Error = .370 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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จากตารางท่ี 4 พบวา่ปัจจยัสว่นประสมการตลาดทัง้ 4 ด้านคือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทาง 

การจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด สง่ผลทางบวกตอ่ การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว  

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ผลการวิเคราะห์มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (R) เท่ากบั .663 ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ 

ท่ีปรับแล้ว (Adjusted R square) เทา่กบั .433 และคา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตดัสนิใจ 

(SE) เท่ากบั .370 แสดงว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทาง 

การจดัจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาดสามารถท�านายการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว  

เรียงล�าดบัความส�าคญัดงันี ้ ช่องทางการจดัจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ์และราคา 

โดยเขียนสมการท�านายได้ดงันี ้

การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว =  1.196 + .122 (ผลติภณัฑ์) +.100 (ราคา) 

               + .290 (ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย) + .166 

               (การสง่เสริมการตลาด)

อภปิรายผล
1. ผลความคดิเหน็เก่ียวกบัความส�าคญัตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของสนิค้าเกษตร

แปรรูปฟักข้าว ในภาพรวมและรายด้านพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล�าดบั ด้านราคาด้านสง่เสริม

การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสายพิณ 

วิศลัยางกรู และอิทธิกร ข�าเดช (2554) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ 

ของคนวยัท�างานในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า โดยภาพรวมกลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญั 

ในระดบัมากต่อทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สอดคล้องกับสืบพงษ์ กุลสถาพรชยั (2551) 

ได้ศกึษาพฤติกรรมและปัจจยัในการซือ้นมแพะพร้อมด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 

ผู้บริโภคให้ความส�าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคนมแพะพร้อมด่ืมพบว่า 

โดยภาพรวมให้ความส�าคญัอยู่ในระดบัมากนัน่แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนัน้ 

มีความส�าคญัตอ่ผู้บริโภคในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวในทกุ ๆ ปัจจยันัน้ 

มีความส�าคญัไมแ่ตกตา่งกนั 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ 

ซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคลพบว่า เพศ อาย ุ รายได้ต่อเดือน และ 

ระดบัการศึกษาของผู้บริโภคต่างกัน ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว 

แตกตา่งอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิ .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของเกรียงศกัดิ์ เอ่ียมพทุธรักษ์ (2553) 

ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า

ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพท่ีแตกต่างกนั 
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การตดัสนิใจซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพแตกตา่งกนั แสดงให้เหน็วา่ เพศ อาย ุรายได้ตอ่เดือน และระดบั

การศึกษา มีการรับรู้เก่ียวกบัสินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลให้การตดัสินใจซือ้ 

แตกตา่งกนัด้วย เชน่ อาย ุ51-60 ปี มีการตดัสนิใจซือ้ท่ีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.00 ในขณะท่ี อาย ุ41-50 ปี  

มีการตดัสนิใจซือ้ท่ีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.75 แสดงให้เหน็วา่ผู้บริโภคท่ีมีอายมุากมีความใสใ่จดแูลสขุภาพ

สงูกว่าส่วนสถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจซือ้แตกต่างอย่างไม่มีนยัส�าคญั 

ทางสถิตนิัน้เพราะวา่ ทกุสถานภาพ และทกุอาชีพให้ความส�าคญัตอ่สนิค้าเพ่ือสขุภาพท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

จงึท�าให้ระดบัการตดัสนิใจซือ้ไมแ่ตกตา่งกนั

3. ปัจจยัอิทธิพลสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว

ของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐมพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด สง่ผลทางบวกตอ่ การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกษตรแปรรูป

ฟักข้าว อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของสายพิณ วิศลัยางกรู และ 

อิทธิกร ข�าเดช (2554) ได้ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพของคนวยัท�างาน 

ในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

กบัการตดัสินใจเลือกซือ้พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ด้านช่องทางการจ�าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาด 

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของคนวัยท�างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของเกรียงศกัดิ์ เอ่ียมพทุธรักษ์ (2553) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพในเขตกรุงเทพมหานครการให้ความส�าคญักบัส่วนประสม

ทางการตลาดทุกด้านท่ีแตกต่างกันมีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .05 โดยด้านผลิตภัณฑ์ 

มีความส�าคญัมากท่ีสดุแสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดนัน้มีความส�าคญัต่อการตดัสินใจ 

ซือ้สินค้า รวมทัง้สอดคล้องกบัการศึกษาของ Nguyen et al. (2015) ท่ีศึกษาเร่ืองผลกระทบของ 

องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการซือ้อาหารของผู้บริโภคท่ีซูเปอร์มาร์เก็ต 

ในเวียดนาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างตัวแปร 

สว่นประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมการซือ้อาหาร

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวจิยั

 1.1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน คือ  ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ส่งผลทางบวกต่อ การตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว  

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เรียงล�าดบัความส�าคญัดงันีช้อ่งทางการจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริม

การตลาด ผลิตภณัฑ์และราคา ดงันัน้ จึงควรเน้นกลยทุธ์การพฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่ายสินค้า  
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เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เข้าถงึงา่ยขึน้อนัจะช่วยสง่ผลให้เกิดการตดัสนิใจซือ้เพ่ิมขึน้ อาจใช้รูปแบบการขาย 

online marketing ผา่นโซเชียลมีเดียตา่ง ๆ ในการเข้าถงึผู้บริโภค และยงัมีต้นทนุในการด�าเนินธรุกิจ

ท่ีคอ่นข้างต�่า กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาดนัน้ก็เน้นไปท่ีกลยทุธ์แบบปากตอ่ปาก เน่ืองจากเป็นสนิค้า

เก่ียวกับสขุภาพจึงต้องการผู้บริโภคท่ีได้รับประทานหรือใช้สินค้าเป็นผู้บอกต่อ กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ 

ควรใช้การพฒันาปรับปรุงคณุภาพร่วมกบัการออกแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีทนัสมยั เพ่ือดงึดดูใจให้ผู้บริโภค

สนใจและมีความมัน่ใจย่ิงขึน้ในการบริโภคสินค้า สว่นกลยทุธ์ด้านราคาท�าได้โดยการแถมพว่งไปกบั

สนิค้าท่ีขายดี การจดัชดุสนิค้าท่ีมีราคาถกูกวา่การซือ้แยกชิน้ 

 1.2 ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุรายได้ตอ่เดือน และระดบัการศกึษาของผู้บริโภค

ต่างกัน ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติท่ี .05 ดังนัน้ควรให้ความสนใจในปัจจัยส่วนบุคคล โดยสามารถจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 

ออกเป็นสว่น ๆ ตามปัจจยัสว่นบคุคล ทัง้ 4 ประเภท ดงักลา่ว แล้วใช้กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด 

ท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือชว่ยให้เกิดการตดัสนิใจซือ้ได้เร็วขึน้และตอบสนองได้ตรงกลุม่เป้าหมาย

2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป

 2.1 การวจิยัครัง้นีศ้กึษาเฉพาะปัจจยัอิทธิพลสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีตอ่การตดัสนิใจ 

ซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม ยงัขาดประเด็นท่ีสามารถเพ่ิมเติมได้  

เชน่ การส่ือสารการตลาดเชิงบรูณาการ การสร้างภาพลกัษณ์ ซึง่ผู้ ท่ีสนใจสามารถน�าแนวทางดงักลา่ว

ไปเพ่ิมเตมิเพ่ือศกึษาในงานวิจยัในมิตท่ีิเพ่ิมเตมิมากขึน้

 2.2  งานวจิยัดงักลา่วมุง่เน้นไปท่ีงานวิจยัเชิงปริมาณ หากมีการตอ่ยอดเป็นการวิจยัแบบผสม 

โดยเพ่ิมการวิจยัเชิงคณุภาพ ก็จะได้มิติท่ีมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้

 2.3  การวิจยัครัง้ต่อไป ควรมุ่งไปท่ีประเด็นการพฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่าย เพ่ือให้ 

ผู้บริโภคได้ซือ้สนิค้าเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากมีสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์มากท่ีสดุ 

สรุป
การเปรียบเทียบการตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจงัหวดันครปฐม

จ�าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล พบวา่ เพศ อาย ุรายได้ตอ่เดือน ระดบัการศกึษาของผู้บริโภคแตกตา่งกนั 

ท�าให้ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิตท่ีิ .05 สว่นสถานภาพการสมรส อาชีพแตกตา่งกนั ท�าให้ความคดิเหน็ตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้า

เกษตรแปรรูปฟักข้าว แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส�าคญัทางสถิตท่ีิ .05 ส�าหรับปัจจยัอิทธิพลสว่นประสม 

ทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าวของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม  

พบวา่ปัจจยัสว่นประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน คือ ผลติภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริม
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การตลาด สง่ผลทางบวกตอ่ การตดัสินใจซือ้สินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน สามารถท�านาย 

การตัดสินใจซือ้สมุนไพรแปรรูปฟักข้าวคิดเป็นร้อยละ 43.30 เรียงล�าดับความส�าคัญดังนี ้ คือ 

ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด ผลติภณัฑ์และราคา  
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