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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจจัดซื้อ
ระบบผลิต น้ํา ดื่ ม เพื่ อชุ มชนขององค์ ก ารบริ หารส่ วนตํ าบลในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย 3)
วิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนตําบล ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขององค์การ และ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ประชากรของการวิจัยเป็นองค์การบริหารส่วนตํา บลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย
จํานวน 2,052 แห่ง การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบโควตาจํานวน 338 ตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.936 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ เส้นตรงพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยภายในองค์การได้แก่วัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ โครงสร้างองค์การ
และปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย และ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสําคัญต่อการตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้าดื่มเพื่อชุมชนในระดับมาก 2)
อบต.ส่วนใหญ่จัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ราคาที่จัดซื้อเท่ากับ 50,001 ถึง
100,000 บาท ผู้ริเริ่มการตัดสินใจจัดซื้อและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจัดซื้อมากที่สุดคือนายก อบต. 3) ปัจจัย
ภายในองค์การมีอิทธิพลสูงสุดต่อระดับความสําคัญของขั้นตอนกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑในขณะที่ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลสูงสุดต่อระดับความสําคัญของขั้นตอนการกํา หนดรายละเอียดความต้องการผลิตภัณฑ์
คําสําคัญ : การตัดสินใจจัดซื้อ, ระบบผลิตน้าดื่มเพื่อชุมชน, องค์การบริหารส่วนตําบล

Abstract
The purposes of this research were: (1) to study important level of factors affecting
purchasing decision to drinking water production systems for community of subdistrict administration
organization in the northeast of Thailand; (2) to investigate purchasing decisive behavior to
drinking water production systems for community of subdistrict administration organization in
the northeast of Thailand; and (3) to analyze major factors and marketing mix factors affecting
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purchasing decision to drinking water production systems for community of subdistrict
administration organization in northeast of Thailand.
The population was subdistrict administration organization in the northeast of Thailand.
Sampling was done among 388 samples by quota sampling. A questionnaire was used as
research tool with reliability coefficient as 0.936. Data collected were analyzed by percentage,
mean, standard deviation, correlation and multiple linear regression analysis.
The results were as follow : (1) importance level of organizational factors as objective
policy procedure organizational structure, product, price, place and promotion affecting purchasing
decision to drinking water production systems for community were at the high level; (2) most
of subdistrict administration organization purchase drinking water production systems in January
to March, price was 50,001 to 100,000 baht, initiator and influencer of purchasing decision was
chief executive of subdistrict administration organization; and (3) organizational factor was the
most influence on importance level of product specification whereas product factor was the
most influence on importance level of general need description.
Keywords: Purchasing decision, Drinking water production systems, Subdistrict administration
organization

บทนํา
ปัจจุบันความเจริญด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการผลิตได้นํามาซึ่งมลพิษต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในการดํารงชีวิตของมนุษย์ น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งเคยใช้ดื่มกินในอดีตถูกปนเปื้อนด้วยมลพิษจน
ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภคโดยตรงอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น น้ําฝนซึ่งมีการปนเปื้อนได้ทางอากาศและมีปัญหาในด้าน
ปริมาณน้ําฝนที่ลดลงและไม่สม่ําเสมอ อีกทั้งการฆ่าเชื้อโรคแบบเดิม ๆ คือการต้มก็มีข้อจํากัดในเรื่องต้ นทุ น
เชื้อเพลิง ความสะดวกสบาย หรือการสิ้นเปลืองเวลา ทําให้ผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคน้ําที่ผ่านการปรั บปรุ ง
คุณภาพให้ได้มาตรฐานน้ําดื่มเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ําที่สูงขึ้นซึ่งเป็นภาระ
แก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย
ระบบผลิตน้ําดื่มที่ดําเนินการโดยชุมชนเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําดื่มและลด
ภาระค่าใช้จ่ายการบริโภคน้ํา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุน
ด้านงบประมาณในการลงทุนเบื้องต้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เหมาะกับภาระกิจการ
สนับสนุนระบบผลิตน้ําดื่มชุมชน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึก ษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจจัด ซื้อระบบผลิตน้ําดื่ มเพื่ อชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
แล้วนําข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจผลิต-จําหน่ายระบบผลิตน้ําดื่มให้เหมาะสม เพื่อเพิ่ม
ยอดขาย และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําดื่ม รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายการบริโภคน้ําต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1 ศึกษาระดับปัจจัยการตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
1.2 ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
1.3 วิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนตําบล ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
องค์การ และปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
แนวคิดและทฤษฎี
1.ส่วนประสมทางการตลาด (Kotler & Keller, 2018) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด
2. พฤติกรรมการซื้อขององค์กรธุรกิจ (Hutt & Speh, 2017). ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อขององค์กรธุรกิจ ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยระหว่างบุคคล และ ปัจจัยเฉพาะ
บุคคล

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้ศึกษาได้กําหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะของ อบต.
1. ที่ตั้ง
2. ขนาด

ตัวแปรตาม

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการซื้อขององค์การ
1. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
2. ปัจจัยภายในองค์การ
3. ปัจจัยระหว่างบุคคล
4. ปัจจัยเฉพาะบุคคล
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. การจัดจําหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด

พฤติกรรมการจัดซื้อ
ระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชน
1. ผู้ซื้อ

2. ลักษณะสินค้าที่ซื้อ
3. โอกาสในการซื้อ
4. ช่องทางในการซื้อ
5. เหตุผลในการซื้อ
6. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
7. รูปแบบวิธีการซื้อ

ภาพที่ 2. กรอบแนวคิดการศึกษา
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สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน ใจจัดซื้ อระบบผลิตน้ําดื่ ม เพื่อชุ มชนขององค์การบริ หารส่ วนตํ าบลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมากที่สุดคือปัจจัยส่วนประสมการตลาด รองลงมาคือปัจจัยหลักที่มีผลที่มี
ผลต่อการซื้อขององค์การ และปัจจัยคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามลําดับ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2558 จํานวน 2,052 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จํานวน
338 แห่ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่ มกราคม 2558 – มกราคม 2560 รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 2 ปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบปัจจัยด้านคุณสมบัติของ อบต. ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจัดระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2. ทราบปัจจัยหลักที่มีผลต่อการซื้อขององค์การ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจัดระบบผลิตน้ําดื่ม เพื่อ
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
3. ทราบปัจจั ยส่วนประสมทางตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจั ดระบบผลิตน้ําดื่ ม เพื่อชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
4. ทราบระดับปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
5. นําผลการศึกษาไปใช้ วางแผนการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจผลิต-จําหน่ายระบบผลิตน้ําดื่ม เพื่อ
เพิ่มยอดขาย ส่งมอบสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําดื่ม รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ําของชุมชน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ประชากรคือองค์การบริหารส่วนตําบลในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทยจํานวน 2,052 แห่ง โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 388 ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา
เครื่องมือในการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนนํา
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนตําบล
ส่วนที่ 2 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
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จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Chi-Square (2) ค่า Cramer’s V ค่า Mann-Whitney U ค่า
Kruskal Wallis ค่าสหสัมพันธ์ Correlation และการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Linear
Regression Analysis)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยการตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อขององค์การกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ให้ระดับความสําคัญของปัจจัยภายในองค์การในระดับมาก และให้ความสําคัญของปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัย
เฉพาะบุคคล และปัจจัยระหว่างบุคคล ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.81 3.29 3.29 และ 3.03
ตามลําดับ
1. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม
น้อยที่สุดคือการแข่งขันในธุรกิจน้ําดื่ม
2. ปัจจั ย ภายในองค์ก าร กลุ่ มตั วอย่ างให้ ระดับ ความสํ าคั ญ มากที่สุ ด คือ วั ต ถุป ระสงค์ และ
นโยบาย น้อยที่สุดคือกระบวนการจัดซื้อ
3. ปัจจัยระหว่างบุคคล กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากที่สุดคืออํานาจการตัดสินใจ น้อย
ที่สุดคือความเห็นอกเห็นใจระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย
4. ปัจจัยเฉพาะบุคคล กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ความสนใจในตัวสินค้า
น้อยที่สุดคือการยอมรับและทัศนคติต่อผู้ขาย
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้านคือด้านราคา
ผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.12 3.98 3.97
และ 3.51 ตามลําดับ
1. ปัจจั ย ผลิต ภัณ ฑ์ กลุ่ มตั วอย่า งให้ร ะดั บความสํ าคั ญมากที่สุ ดคื อ คุ ณภาพน้ํา ที่ ผ ลิต อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานและบริการหลังการขาย น้อยที่สุดคือตราสินค้า, บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
2. ปัจจัยราคา กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย น้อย
ที่สุดคือราคาอะไหล่
3. ปัจจัยการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากที่สุดคือการซ่อมบํารุงง่าย น้อย
ที่สุดคือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ขึ้นอยู่กับราคา
4. ปั จ จั ย การส่ ง เสริ ม การตลาด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ร ะดั บ ความสํ า คั ญ มากที่ สุ ด คื อ การ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ําดื่ม, ระบบผลิตน้ําดื่ม, ข้อมูลผู้จําหน่าย, ฯลฯ น้อยที่สุดคือการขายตรง เช่น
การขายทางอินเทอร์เน็ต
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่ไม่เคยจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนคิดเป็นร้อยละ 86.9 ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่า อบต.จัดซื้อ/อาจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มฯ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดน้ําบริโภคร้อยละ 71.9
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เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลทําให้สนใจจัดซื้อฯ คือเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําดื่มและคุณภาพน้ําไม่ได้มาตรฐานร้อยละ
89.0 ผู้มีบทบาทเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดซื้อฯ คือนายก อบต.คิดเป็นร้อยละ 84.7 ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจัดซื้อ
ฯ คือผู้อนุมัติคิดเป็นร้อยละ 74.0 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมการจัดซื้อคือ ม.ค.-มี.ค.คิดเป็นร้อยละ 50.7
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อคือ เม.ย.-มิ.ย.คิดเป็นร้อยละ 50.5 ผู้ขายที่จัดซื้อ/เห็นควรจัดซื้อควรเป็นผู้ที่
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยตรงโดยอาจจะเคยซื้อขายกับ อบต.คิดเป็นร้อยละ 55.6 หรือ
ดําเนินกิจการเกี่ย วกับระบบปรับปรุ งคุ ณภาพน้ํ าโดยตรงแต่ไม่ เคยเคยซื้อขายกับ อบต.คิดเป็นร้ อยละ 55.6
ในขณะที่จัดซื้อ/เห็นควรจัดซื้อกับผู้ขายที่เคยซื้อขายกับ อบต.แต่ไม่จําเป็นต้องดําเนินกิ จการเกี่ยวกับระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยตรงร้อยละ 16.6 ที่ตั้งของผู้ขายคือที่ใดก็ได้ร้อยละ 40.7 ราคาของระบบผลิตน้ําดื่มฯ ที่
จัดซื้อ/เห็นควรจัดซื้อคือ 50,001-100,000 บาทร้อยละ 41.8 ช่องทางที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบผลิตน้ําดื่ม/ผู้
จําหน่ายระบบผลิตน้ําดื่มคืออินเทอร์เน็ตร้อยละ 50.7 ระดับความสําคัญของขั้นตอนการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ
การรับรู้ปัญหาซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.27 ในขณะที่น้อยที่สุดคือการค้นหาผู้ขายที่มีมีค่าเฉลี่ย 3.64
3.วิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนตําบล ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
องค์การ และปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
3.1ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะของ อบต.กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
จัดซื้อ
ปัจจัยคุณลักษณะของ อบต. ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์ในระดับต่ํากับพฤติกรรม
การตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชน ยกเว้นที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางคือ จํานวนระบบ
ผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนกับประสบการณ์ในการจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่ม จํานวนประชากรกับผู้มีบทบาทเป็นผู้ริเริ่มให้
มีการจัดซื้อฯ คือปลัด อบต. ราคาของระบบผลิตน้ําดื่มกับที่ตั้งตามพื้นที่ลุ่มน้ํา ที่ตั้งตามพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล จํานวนประชากรและจํานวนประปาหมู่บ้าน และพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานัก
ทรัพยากรน้ําบาดาลกับช่องทางที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบผลิตน้ําดื่มฯ/ผู้จําหน่ายระบบผลิตน้ําดื่มคือแผ่นพับ/
ใบปลิว/จดหมายแนะนําสินค้า
3.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักที่มีผลต่อการจัดซื้อขององค์การกับพฤติกรรม
การตัดสินใจจัดซื้อ
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการจัดซื้อขององค์การที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจจัดซื้อระบบ
ผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนฯได้แก่ ปัจจัยเฉพาะบุคคลกับประสบการณ์ในการจัดซื้อ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายใน
องค์การและปัจจัยเฉพาะบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัย
ระหว่างบุคคลและปัจจัยเฉพาะบุคคลกับอิทธิพลที่ทําให้สนใจจัดซื้อฯ ผู้มีบทบาทเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดซื้อฯ ผู้มี
บทบาทเป็นผู้อิทธิพลในการจัดซื้อฯ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายในองค์การและปัจจัยระหว่างบุคคลกับช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการเตรียมการจัดซื้อ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ ปัจจัยสิ่งแวดล้ อม
ปัจจัยภายในองค์การกับลักษณะผู้ขายที่จัดซื้อ/เห็นควรจัดซื้อฯ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยระหว่างบุคคลกับ
ที่ตั้งของผู้ขายที่จัดซื้อ/เห็นควรจัดซื้อฯ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยระหว่างบุคคลและปัจจัย
เฉพาะบุคคลกับราคาของระบบผลิตน้ําดื่มฯที่จัดซื้อ/เห็นควรจัดซื้อฯ ช่องทางที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบผลิตน้ํา
ดื่มฯและขั้นตอนการตัดสินใจจัดซื้อฯ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขั้นตอนการจัดซื้อ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและวัตถุประสงค์และ
นโยบายกับขั้นตอนการรับรู้ปัญหา การกําหนดรายละเอียดความต้องการผลิตภัณฑ์ การกําหนดคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์และการกําหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ กฎหมายและระบบการบริหารงานกับขั้นตอนการค้นหา
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ผู้ขาย ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความรับผิดชอบต่อสังคม ระบบการบริหารงานและการ
ยอมรับและทัศนคติต่อผู้ขายกับขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอในการขาย ความรับผิดชอบต่อสังคม ระบบการ
บริหารงานและการยอมรับและทัศนคติต่อผู้ขายกับขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขาย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบต่อสังคมกับขั้นตอนการประเมินผล
3.3 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ร ะหว่ างปัจ จั ยส่ วนประสมการตลาดที่ มีผ ลต่ อการจัด ซื้ อของ
องค์การกับพฤติกรรมการตัดสินใจจัดซื้อ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อการจัด ซื้อขององค์การที่มีความสัม พันธ์กับพฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนฯได้แก่ ปัจจัยด้านราคากับประสบการณ์ในการจัดซื้อฯ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดกับวัตถุประสงค์ ใน
การจัดซื้อ เหตุการณ์ที่มีอิทธิ พลทํา ให้สนใจจัดซื้อฯ ผู้มีบทบาทเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดซื้อฯ ผู้มีบทบาทเป็นผู้
อิทธิพลในการจัดซื้อฯ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมการจัดซื้อ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ ผู้ขายที่
จัดซื้อ/เห็นควรจัดซื้อฯ ราคาของระบบผลิตน้ําดื่มฯที่จัดซื้อ/เห็นควรจัดซื้อฯ ช่องทางที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบผลิตน้ําดื่มฯและขั้นตอนการตัดสินใจจัดซื้อฯ ปัจจัยด้านราคากับที่ตั้งของผู้ขายที่จัดซื้อ/เห็นควรจัดซื้อฯ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขั้นตอนการจัดซื้อ ได้แก่ ต้นทุนการผลิตน้ําดื่มต่อหน่วย ระยะเวลาจัดส่ง
ระบบฯและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ขึ้นอยู่กับราคากับขั้นตอนการรับรู้ปัญหา บริการหลังการขายและอะไหล่หาซื้อ
ง่ายสะดวกกับขั้นตอนการกําหนดรายละเอียดความต้องการผลิตภัณฑ์ บริการหลังการขายและระยะเวลาติดตั้ง
ระบบฯกับขั้นตอนการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า,บริษัทมีชื่อเสียง การติดต่อสะดวก วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ขึ้นอยู่กับราคา การขายตรงกับขั้นตอนการค้นหาผู้ขาย คุณภาพน้ําที่ผลิตได้มาตรฐาน วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ขึ้นอยู่กับราคากับขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอในการขาย อะไหล่หาซื้อง่ายสะดวก การติดต่อ
สะดวก ระยะเวลาการจัดส่งระบบฯ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ขึ้นอยู่กับราคา การขายโดยพนักงานกับขั้นตอนการ
คัดเลือกผู้ขาย การซ่อมบํารุงง่าย ราคาระบบผลิตน้ําดื่ม ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง ต้นทุนการผลิตน้ําดื่ มต่อ
หน่วย ระยะเวลาการจัดส่งระบบฯ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ขึ้นอยู่กับราคากับขั้นตอนการกําหนดรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ การรับประกันสินค้า ระยะเวลาการจัดส่งระบบฯ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการ
ประเมินผล

อภิปรายผล
1.ข้ อมู ลด้ า นปั จ จั ยหลั ก ที่ มีผ ลต่ อการตั ดสิ นในจั ดซื้ อ ขององค์ ก ารตามทฤษฎี ข อง Hutt & Speh
(2017) จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยภายในองค์การในระดับมาก และให้ความสําคัญ
ของปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเฉพาะบุคคล และปัจจัยระหว่างบุคคล ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
องค์การแต่และแห่งย่อมมีวัตถุประสงค์ นโยบาย วิธีการดําเนินการและระบบการบริหารงานที่เป็นกรอบเป็น
แนวทางที่สมาชิกในองค์การต้ องดําเนินตาม อีกทั้งวัตถุ ประสงค์ นโยบาย วิธีการดําเนินการและระบบการ
บริหารงานดังกล่าวมักจะถูกกําหนดให้มีผลในระยะยาว
1.1 ปัจจัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดคือความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งในการวิจัยนี้คือพื้นที่
ตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
1.2 ปัจจัยภายในองค์การ กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากที่สุดคือ วัตถุประสงค์และนโยบาย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัตถุประสงค์และนโยบายเป็นกรอบเป็นแนวทางที่สมาชิกในองค์การต้องดําเนินตาม
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1.3 ปัจจัยระหว่างบุคคล กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากที่สุดคืออํานาจการตัดสินใจ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้มีอํานาจในการตัดสินใจย่อมสามารถผลักดันสิ่งต่างๆ ได้ดี
1.4 ปัจจัยเฉพาะบุคคล กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคคลเมื่อสนใจในสิ่งใดย่อมอยากที่จะผลักดันสิ่งนั้น
2. ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อฯ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้านคือ ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ การ
จัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดในระดับมากซึ่งตรงกับงานวิจัยของ จันฑิสา ศิริสุนทร (2559) โดยให้
ระดับความสําคัญกับปัจจัยด้านราคามากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากราคามีผลกระทบต่อการตัดสินใจจัดซื้อของ
องค์การหลายประการ เช่น งบประมาณ การควบคุมของรัฐและสาธารณะชน วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ขึ้นอยู่กับ
ราคา เป็นต้น
2.1 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากที่สุดคือ คุณภาพน้ําทผลิตอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานและบริการหลังการขาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าคุณภาพน้ําฯ คือตัวแทนของคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิคเฉพาะต้องการการดูแลจากผู้ชํานาญ การบริการหลังการ
ขายจึงมีความสําคัญฯ เช่นกัน ในขณะที่ลักขณา ศิริรัตน์ (2559) สํารวจความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อในปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ของน้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์แต่ละด้านแล้วพบว่ามีความคิดเห็นด้วยมากในด้าน
ความมั่นใจในความสะอาดปลอดภัย การได้รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพสากล ฉลากผลิตภัณฑ์แสดงข้อมูล
ผู้ผลิตชัดเจน ชื่อเสียงของน้ําดื่มตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ฝาบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทเปิดง่าย รสชาติของน้ําดื่ม รูปลักษณ์
ของบรรจุภัณฑ์สามารถจับถือ และพกพาได้สะดวก ฉลากผลิตภัณฑ์มีข้อมูลแสดงการร้องเรียนสําหรับผู้บริโภค
ฉลากผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและความดึงดูดให้ซื้อ การเข้าถึงข้อมูลด้วย QR Code บนฉลากผลิตภัณฑ์
2. 2 ปัจจัยราคา กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะกลุ่ ม ตัว อย่ างเห็น ว่ าผลิต ภัณ ฑ์ นี้เป็ นผลิ ตภั ณฑ์เพื่ อบริ ก ารชุ มชน หากให้ บริ การโดยการจํ าหน่ า ย
ผู้รับบริการควรได้รับบริการในราคาต่ํา หรือหากให้บริการฟรี ต้นทุนการผลิตก็ไม่ควรจะไม่เป็นภาระด้ านงบ
ประมาณแก่องค์การจนเกินไป
2.3 ปัจจัยการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากที่สุดคือการซ่อบํารุงง่าย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิค เฉพาะต้องการการดูแลจากผู้ชํานาญ การ
เข้าถึงการบริการซ่อมบํารุงที่สะดวกรวดเร็วจึงมีความสําคัญ
2.4 ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ย วกั บน้ํ าดื่ ม, ระบบผลิตน้ําดื่ม , ข้อมูลผู้จําหน่ าย, ฯลฯ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะกลุ่ม ตั วอย่างเห็ น ว่ า
ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะซึ่งไม่อาจหาข้อมูลรายละเอียดได้โดยทั่วไป จึงควรให้มีการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล
3.ข้อมูลด้านพฤติกรรมการตัดสินใจจัดซื้อฯ
องค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่ไม่เคยจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นว่า อบต.จัดซื้อ/อาจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มฯ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดน้ําบริโภคและ เหตุการณ์ที่มีอิทธิพลทํา
ให้สนใจจัดซื้อฯ คือเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําดื่มและคุณภาพน้ําไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการควรหาแนวทางดําเนินงานเพื่อเสนอระบบน้ําดื่มผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนแก่องค์การฯ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าผู้มีบทบาทเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดซื้อฯ มากที่สุดคือนายก อบต. ผู้มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจจัดซื้อฯ มากที่สุดคือผู้อนุมัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเสนอผลิตภัณฑ์ควรนําเสนอผ่านผู้มีอํานาจเป็น
อันดับแรก
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ช่ วงเวลาที่ เหมาะสมในการเตรี ยมการจั ดซื้ อมากที่สุ ด คื อ ม.ค.-มี .ค.คิ ด เป็ น ร้ อยละ 50.ช่ วงเวลาที่
เหมาะสมในการจัดซื้อมากที่สุดคือ เม.ย.-มิ.ย. ดังนั้นการนําเสนอผลิตภัณฑ์ระบบผลิตน้ําดื่มฯ ควรนําเสนอใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
ผู้ขายที่จัดซื้อ/เห็นควรจัดซื้อฯ มากที่สุดคือผู้ที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยตรง
โดยอาจจะเคยซื้อขายกับ อบต. หรือดําเนินกิจการเกี่ยวกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยตรงแต่ไม่เคยเคยซื้อ
ขายกับ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยตรงควรนําเสนอคุณสมบัติ
ดังกล่าวของตนประกอบการนําเสนอผลิตภัณฑ์
ที่ตั้งของผู้ขายที่จัดซื้อ/เห็นควรจัดซื้อฯ คือที่ใดก็ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการทําสัญญากับภาครั ฐมี การ
กําหนดเรื่องการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
ราคาของระบบผลิตน้ําดื่มฯ ที่จัดซื้อ/เห็นควรจัดซื้อคือ 50,001-100,000 บาท ซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ขึ้นอยู่กับราคา ดังนั้นผู้ประกอบการควรดําเนินการให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าในช่วงเวลาดังกล่าว
หากราคาที่เหมาะสมมีมูลค่าสูงกว่าย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะนําเสนอข้อมูลและดําเนินการตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมต่อไป
ช่องทางที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบผลิตน้ําดื่ม/ผู้จําหน่ายระบบผลิตน้ําดื่มมากที่สุดคืออินเทอร์เน็ต
ระดับความสําคัญของขั้นตอนการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือการรับรู้ปัญหา ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญ
กับการประชาสั มพั นธ์ ทางสื่ ออิเล็ก ทรอนิ กส์ โดยอาจเน้ นเรื่ องปัญ หาการขาดแคลนน้ําดื่ม ที่มี คุ ณภาพ หรือ
คุณภาพน้ําที่ปลอดภัยต่อการบริโภค เป็นต้น
ในขณะที่ผลการวิจัยของพิษนุ อภิสมาจารโยธิน (2559) พบว่า 1) การประเมินบริบทแสดงให้เห็น ว่า
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาน้ําดื่มที่
ไม่ส ะอาดได้ ม าก 2) การประเมิน ปั จจั ย เบื้ องต้ นพบว่ างบประมาณของโครงการมีค วามเหมาะสมมาก และ
สามารถจัดสรรเพียงพอ 3) การประเมินกระบวนการพบว่าโครงการได้ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ ประสิทธิภาพ
ของแผนการผลิต มีการวางแผนที่ใช้ต้นทุนต่ํา แต่ผลผลิตสูง มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง 4) การประเมินผลผลิต
พบว่ามีประสิทธิผล ผลิตภัณฑ์น้ําดื่มมีสีสะอาดใส ปราศจากสิ่งเจือปน ไม่มีกลิ่นผิดปกติ บรรจุภัณฑ์สะอาด และ
อยู่ในสภาพดี ความพอใจต่อผลผลิตอยู่ในระดับมาก 5) การประเมินผลกระทบพบว่า ชุมชนได้รับประโยชน์ใน
เรื่องแหล่งน้ําดื่ม ทําให้ชุมชนหาซื้อน้ําดื่มได้ง่ายขึ้นในราคาประหยัด และเป็นปัจจัยหนึ่งในการเปลี่ยนค่านิยมการ
บริโภคน้ําดื่ม คือสามารถทดแทนการบริโภคน้ําดื่มที่ไม่สะอาดและไม่ได้มาตรฐาน ส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับน้อย
ข้อมูลด้านการเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะขององค์การ ปัจจัยหลักที่มี
ผลต่อการจัดซื้อขององค์การ และปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการจัดซื้อขององค์การกับพฤติกรรม
การตัดสินใจจัดซื้อฯปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อระบบผลิตน้ําดื่มเพื่อชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมากที่สุดคือปัจจัยส่วนประสมการตลาดรองลงมาคือปัจจัยหลักที่มี
ผลที่ มีผ ลต่อการซื้ อขององค์ก ารและปั จจั ย คุณ ลั กษณะขององค์ การบริหารส่ วนตํ าบลตามลํ าดั บซึ่งตรงตาม
สมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดเป็นปัจจัยใจที่ผู้ประกอบการสามารถกระตุ้นให้
องค์การเกิดความต้องการบริโภคได้ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ จันฑิสา ศิริสุนทร (2559) ที่ว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้ฎาดื่มบรรจุขวด โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัด จําหน่าย และด้านการส่ งเสริมการตลาดมีค วามสั มพันธ์ กั บพฤติ ก รรมการซื้ อน้ํ าดื่ มบรรจุ ข วดอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
จากการวิจัยนี้ผู้ประกอบการธุรกิจผลิต-จําหน่ายระบบผลิตน้ําดื่ม อาจนําแนวทางที่ได้จากการวิจัยเพื่อ
นําเสนอสินค้าที่ตอบสนองความต้องการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําดื่ม
รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ําของชุมชน ดังนี้
1.1 ด้านปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อขององค์การ ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญ
กับปัจจัยระหว่างบุคคลและปัจจัยเฉพาะบุคคลที่ควรมุ่งเน้นนําเสนอให้ผู้มีอํานาจมีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์
1.2 ด้านปัจจัยผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรจัดหาผลิตภัณฑ์และสร้างความมั่นใจว่ามีผลิตภัณฑ์ที่
สามารถผลิตน้ําดื่มที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีการบริการลังการขายที่ดี
1.3 ด้า นปั จ จัย ราคา ผู้ประกอบการควรจั ด หาผลิต ภั ณ ฑ์ และสร้ างความมั่น ในว่ ามีผ ลิต ภั ณ ฑ์ ที่
สามารถผลิตน้ําดื่มที่มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่เหมาะสม
1.4 ด้านการจัดจําหน่าย ผู้ประกอบการควรดําเนินการให้มีและสร้างความมั่นในว่ามีช่องทางการ
เข้าถึงการบริการซ่อมบํารุงที่สะดวกรวดเร็ว
1.5 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรดําเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
เกี่ยวกับน้ําดื่ม, ระบบผลิตน้ําดื่ม, ข้อมูลผู้จําหน่าย, ฯลฯ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1กลุ่มตัวอย่าง ควรขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างเป็นทั่วประเทศหรือเปลี่ยนขอบเขตของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทําการวิจัยเปรียบเทียบ
2.2 ด้ า นปั จ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ควรทํ า การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่บริการชุมชนเช่นกัน เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นต้น
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