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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุม
หัตกรรมจักสานผักตบชวาในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑกลุมหัต
กรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 3) เพื่อเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑกลุมหัตกรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำแนกตามปจจัยพื้นฐานสวน
บุคคล 4) เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑกลุมหัตกรรมจักสาน
ผักตบชวาในเขตอำเภอเมื อง จั งหวัดพะเยา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนทั่ วไปที่ซื้อผลิตภัณ ฑ
ผักตบชวาในเขตอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 380 คนโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-test หรือหรือ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา
สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภั ณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรมจักสานผักตบชวาในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑกลุมหัตกรรมจักสาน
ผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา มีวัตถุประสงคในการซื้อเพื่อใชเอง จำนวนเงินที่ซื้อในแตละครั้ง
300-500 บาท โดยสวนใหญซื้อกระเปา ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกลุมหัตกรรม
จักสานผักตบในเขต อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอวัตถุประสงคในการซื้อในเชิงบวก อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.213 ปจจัยดานราคามีความสัมพันธตอ
จำนวนเงิน ที่ ซื้อในแต ล ะครั้ งมี ผลในเชิ งบวก อยางมีนั ยสำคัญ ทางสถิติที่ระดั บ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยเทากับ 0.265 และปจจัยดานกระบวนการมีความสัมพันธกับประเภทของสินคา มีผลในเชิงบวก อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.212
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Abstract
The purpose of this research was 1) to study marketing mix affecting product purchasing
decisions of The Hyacinth Basketry Group in Muang district Phayao province, 2) to study product
purchasing decisions behavior of The Hyacinth Basketry Group, 3) to compare marketing mix
affecting product purchasing decisions of The Hyacinth Basketry Group, and 4) to find out the
correlation between factors of the marketing mix to product purchasing decisions. The sampling
of research about 380 samples which using the questionnaires for collecting data. The statistics
used for data analysis were Percentage, Mean and Standard deviation, T-test and one-way
ANOVA (F-test), and Multiple regression.
The data analysis showed that the marketing mix affecting product purchasing decisions
of The Hyacinth Basketry Group in overall factor was high level, With the purchased purposes
for own used, most of the product was a bag, and the amount of money purchased each time
was 300-500 baht. The comparing of the marketing mix affecting product purchasing decisions
with age, education level, occupation, and income were significant differences at a 0.05
confidence level. In addition, the product factor was positively correlated with purchasing
objectives with statistically significant at the level of 0.01 on a regression coefficient of 0.213.
The price factor correlated with the amount of each purchase had a positive effect with
statistically significant at the level of 0.01 on a regression coefficient of 0.265 and the process
factor correlated with product type had a positive effect with statistically significant at the level
of 0.01 on a regression coefficient of 0.212.
Keywords: 1.Marketing Mix, 2.Product Purchasing Decisions, 3.Hyacinth Basketry Group
1.บทนำ

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจาก
ฐานราก โดยอาศัยความเขมแข็งของชุมชนเปนพลังสำคัญในการเรงรัดการกระตุนระบบเศรษฐกิจใหเติบโตขึ้น
อยางตอเนื่องจนนำไปสูความยั่งยืน ภายใตยุทธศาสตร "ประชารัฐ" ที่มุงหวังใหทุกภาคสวนผสานความรวมมือกัน
เพื่อยกระดั บ เศรษฐกิ จ ไทยตั้ งแต ฐ านรากใหมี ความมั่น คง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก เป น เป าหมายสำคั ญ
ประการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาลปจจุบัน ดวยเหตุที่มีขอสรุปเชิงสถิติหลายดานที่ชี้ใหเห็นพัฒนาการความเปนมา
ของปญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยหลายเรื่องจากผลพวงวิธีการการพัฒนาที่ผานมา ทั้งในดานชองวางรายได
โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำและความมั่นคงในอาชีพ ปญหาเรื่องที่อยูอาศัยและการใชประโยชนที่ดิน ปญหา
ดานสาธารณสุข ปญหายาเสพติด ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน ความอบอุน และ อยู อยางเป นสุขของ
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ครอบครัว ซึ่งทั้งหมดพันผูกกันซับซอนเปนลูกโซจนยากที่จะหาจุดเริ่มตนแกไข ปญหาอยางหนึ่งอยางใดแบบแยก
สวนคิดได อยางไรก็ดี เปนที่ยอมรับวาปญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของสมาชิกสังคมกลุมใหญที่สุด คือ คนสวนใหญที่
เปนเกษตรกรและอาศัยอยูในชนบท สวนหนึ่งอพยพมารับจางหรือคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ อยูในเมืองหรือใชแรงงาน
อยูในยานอุตสาหกรรม ซึ่งในภาพทั่วไปคือ มีอาชีพที่ใหรายไดนอยไมมั่นคง ขาดการออมและมีแนวโนมจะมีหนี้สิน
ที่สะสมเรื้อรัง กอเกิดปญหาอื่นตามมาอีกมาก และ แนนอนความเปนชุมชนที่สุขสงบ เรียบงาย พึ่งตนเองได และ
พึ่งพากัน เปนภาพที่ลางเลือนลงทุกขณะ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงเปนความคาดหวัง ความพยายามของ
รัฐบาลในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแกไขอยางถูกตองและมีความยั่งยืน หรืออาจกลาวสรุปวาเปนการสราง “ความ
มั่น คง มั่งคั่ง ที่ ยั่ งยืน ” ในระดับ ชุมชนคณะทำงานการพัฒ นาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐ (E3) ไดน อมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไวประกอบกับ
หลักการทรงงานของพระองคทาน มาเปนแนวคิดการดำเนินการในทุกขั้นตอน ทั้งการคิดพิจารณา ระบุปญหา
คิดคนแนวทางที่จะแกไขจนถึงขั้นการปฏิบัติ การสรุปประเมินผล เรียนรูขอมูลขอเท็จจริงจากสภาพภูมิสังคมคิด
อยางรอบคอบ นำไปใชปฏิบัติอยางระมัดระวัง มีบททบทวนเรียนรู และ ปรับแกใหเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญคือการ
นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในพื้นที่การทำงาน ผานการสื่อสารสรางความเขาใจเรียนรูสภาพ
ปญหา การแกปญหาดวยขอมูล ขอเท็จจริง เหตุผล ใชหลักคิดพอประมาณตามสมควร ซึ่งนำไปสูการมี หรือ การ
สร า งภู มิ คุ ม กั น ในตั ว ที่ ดี กั บ การเตรี ย มบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข อ ง ทั้ ง ที ม ขั บ เคลื่ อ น และ ชุ ม ชนผู ป ระกอบการ
กลุ ม เป า หมายที่ ร ว มงานกั น ในกระบวนงานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากด านวั ต ถุ ป ระสงค ก ารดำเนิ น งาน
นอกเหนือจากวัตถุประสงคของการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ คือ การลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน
และ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแลว คณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ ประชารัฐยังมีการกำหนด
เปาหมายเฉพาะที่ชัดเจน คือ เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีรายเพิ่ม และ มีความสุข (สถาบันพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย, 2559 : ออนไลน)
โครงการหนึ่ ง ตำบลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ เป น อี ก โครงการหนึ่ ง ที่ รั ฐ บาลให ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ ให
แต ล ะชุ ม ชนได ใ ช ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มาพั ฒ นาสิ น ค า โดยรั ฐ บาลได ช ว ยเหลื อ ด า นความรู ส มั ย ใหม และ
การบริ ห ารจั ด การอย า งเหมาะสม เพื่ อ เชื่ อ มโยงสิ น ค า จากชุ ม ชนสู ต ลาดทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ
ด ว ยระบบร า นค า เครื อ ข า ย หรื อ อิ น เตอร เ น็ ต (Internet) เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กระบวนการ
พัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็งพึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนำทรัพยากร
ภู มิ ป ญ ญ าท องถิ่ น ม าพั ฒ น าเป น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แล ะ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภ าพ มี จุ ด เด น แล ะ เพิ่ ม มู ล ค า
เปนที่ตองการของตลาด ทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยมีหลักการ ขั้นพื้นฐานคือ ภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล
พึ่งตนเองและคิดอยาง และการสรางทรัพยากร อยางไรก็ตามผลิตภัณฑมิไดหมายถึงตัวสินคาเพียงอยางเดียว
เทานั้น แตเปนกระบวนการทางความคิดรวมทางดานการบริหาร การดูแล การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมการรักษาภูมิปญญาไทย การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหกลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีจุดเดน จุดขายที่รูจักกันแพรหลายไปทั่วประเทศ และ
ทั่วโลกการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑมีวัตถุประสงค เพื่อสรางงาน สรางรายไดแกชุมชน
เพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชนใหสามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
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ส งเสริ ม การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ส งเสริม ความคิ ด ริเริ่ม สรางสรรค ข องชุ มชน ในการพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ ให
สอดคลองกับวิถีชีวิต (สถาบันพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, 2557 : ออนไลน)
จั ง หวั ด พะเยาเป น อี ก จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ ไ ด ด ำเนิ น งาน ตามยุ ท ธศาสตร "ประชารั ฐ " ภายใต โ ครงการ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดยทางจังหวัดไดสงเสริม และ สนับสนุนใหทุกตำบล ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ จาก
วัตถุดิบที่มีอยูในพื้นที่ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม จากกระบวนการแปรรูป การถนอมอาหาร หรือ ปรับปรุงรสชาติ ใน
แบบผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป การผลิตงานฝมือจากทักษะภูมิปญญาชุมชน ปราชญชาวบาน เปนขาวของเครื่องใช
ประดับตกแตง เครื่องแตงกาย ของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งปรับเปลี่ยนจากผลิตภัณฑชุมชนที่ผลิตเพื่อบริโภคเพื่อใชใน
ครัวเรือน ในชุมชน ทองถิ่น ใหเปน ที่ยอมรับของผูบริโภคจากภายนอก จนสามารถเปน สินคาที่ มีชื่อเสียงสราง
รายไดแกคนในชุมชนไดมากขึ้น พรอมทั้งสรางโอกาสในการแขงขันของชุมชนกับคูแขงทั้งในประเทศ และนอก
ประเทศได ซึ่งจากการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดพะเยา ไดสงเสริมงานจักสานผลิตภัณฑ
จากผักตบชวา หลายๆกลุมในอำเภอเมือง งานจักสานผักตบชวา และทางจังหวัดไดสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร
เพื่อจัดฝกอบรมการจัดทำผลิตภัณฑจากผักตบชวาใหกับทางกลุม และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
อยางไรก็ ตามผลิตภั ณฑจากผักตบชวา ของกลุมธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ยังไมเปนที่รูจักและนิยมเทาที่ควร แมทางจังหวัดและภาคเอกชนจะพยายามประชาสัมพันธ แต
ยังคงตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใชในการกำหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับกลุมผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคเปนกลุม
คนที่มีความสำคัญตอการดำเนินกิจการของกลุมฯ ฉะนั้นการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อผลิ ตภัณฑ ผักตบชวาของกลุมธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่ อ
นำไปสูการตอบสนองความตองการของผูบริโภค รวมทั้งการแกไขปญหาอยางเหมาะสม ซึ่งจำเปนตองอาศัยขอมูล
และความรูที่เกี่ยวของจากการศึกษาวิจัย เพื่อการวางแผน และการพัฒนากลุมผูผลิตตอไป จากความเปนมา และ
ความสำคั ญ ของป ญ หาดั งกล าว ผู วิ จั ยจึ งมี ความสนใจที่ จ ะทำการศึ กษาดั งกล าวเพื่ อจะเป น ประโยชน ส ำหรั บ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สามารถใชขอมูลจากการศึกษานี้ เพื่อเปนแนวทางในการกำหนด และ วางแผนพัฒนา
แกไขปญหา และ อุปสรรคตางๆ ของกลุมธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาในจังหวัดพะเยา และกลุมอื่นๆได
2.วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมหัตกรรมจักสานผักตบชวาใน
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑกลุมหัตกรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
พะเยา
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บส ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ลุ ม หั ต กรรมจั ก สาน
ผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
4. เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑกลุมหัต
กรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
3.สมมติฐานการวิจัย
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1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรมจักสานผักตบชวา
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ของผูบริโภคจำแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล แตกตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัต
กรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
4.ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและหนวยวิเคราะห
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนทั่วไปที่มาซื้อผลิตภัณฑของกลุม
ธุรกิจหัตกรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 380 คน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนผูที่มาซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรมจักสานผักตบชวาใน
เขตอำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา ผู วิ จั ย ได ก ำหนดขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช สู ต รคำนวณของคอแครน
(Cochran,1997) จำนวน 380 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษา สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัต
กรรมจั กสานผั กตบชวาในเขตอำเภอเมื อง จังหวัดพะเยา จำนวน 4 ดาน คือ ด านผลิตภัณ ฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
3. ขอบเขตดานเวลาในการวิจัย ระหวางเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ.2563
5.กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสวนผสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจซื้อ โดยนำแนวคิด
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของของ Philip Kotler (1984) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย สรุปไดดังภาพ
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิด
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือในการวิจัย เรื่อง สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมหัตกรรมจักสาน
ผักตบชวาในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล จำนวน 5 ขอ พฤติกรรม
การตัดสินใจของผูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมหัตกรรมจักสานผักตบชวา แบบสอบถาม เปนคำถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ประกอบดวยขอความ ที่เปนความสำคัญแตละดาน และ มีคำตอบใหเลือก
5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปดสำหรับแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
รอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential)
ไดแก (t-test) และ (F-test) หรือวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression) แบบ Enter ซึ่งมีขั้น ตอนการสรางและการตรวจสอบเครื่องมือ โดยนำ
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความตรงของเนื้อหา(Content Validity) โดยหาคา
ความสอดคลองของขอคำถามและวัตถุประสงคของการวิจัย IOC ( Index of Item-Objective Congruence) ได
คาดัชนีความสอดคลอง ≥0.50 ขึ้นไป และนำแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช(Try out) กับที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จำนวน 30 คน โดยความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α- coefficient)ของคอนบาค (Conbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.70 ขึ้นไป
5.สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจำนวน 380 คน สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ72.55 มีอายุระหวาง 36-45 ป คิดเปนรอยละ 56.13 ระดับการศึกษา อนุปริญญา รอยละ 43.94 มี
อาชีพ รับจาง/พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 47.11 มีรายไดตอเดือนสวนใหญระหวาง 15,001-30,000 บาท คิด
เปนรอยละ 58.16 ตามลำดับ
2. สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรมจักสานผักตบชวาในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถสรุปไดตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จังหวัดพะเยา สวนประสมการตลาดที่มีผลตอ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม
1.
2.
3.
4.

สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจำหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด
โดยภาพรวม

X

4.19
4.18
3.38
4.12

S.D.
0.35
0.39
0.40
0.43

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

4.12

0.34

มาก

จากตารางที่1 พบวา สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรมจัก
สานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานผลิตภัณฑ ( X = 4.19) รองลงมา
คือดานราคา ( X = 4.18) ดานกระบวนการ( X = 4.16) ดานพนักงานบุคลากร( X = 4.13) ดานองคประกอบทาง
กายภาพ ( X = 4.12) ดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก และดานชองทางการจำหนาย( X = 3.38) อยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สรุปได ดังนี้
ดานผลิตภัณฑ พบวาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรมจัก
สานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ เรียงลำดับจากมากไปนอย คือ ผลิตภัณฑมีสีและมีลวดลายที่เปนมาตรฐาน การพัฒนาลวดลายใหมๆ การ
ประยุกตลวดลาย มีใหผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลายชนิด และเปนการสงเสริมงานหัตถกรรมพื้นบาน ตามลำดับ
ดานราคา พบวา สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรมจักสาน
ผั กตบชวาในเขตอำเภอเมื อง จั งหวั ดพะเยา อยู ในระดั บ มาก เมื่อพิ จ ารณาเป น รายข อ พบวาราคาเหมาะสม
ยุติธรรม อยูในระดับมากที่สุด มีการใหสวนลดกรณีซื้อเปนเงินสด อยูในระดับมาก มีใหเลือกหลายราคา อยูใน
ระดับมาก อยูในระดับมากสามารถตอรองราคา อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ราคาผลิตภัณฑ
ยืดหยุนตามปริมาณการซื้อ อยูในระดับปานกลาง ตามลำดับ
ดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจ
หั ต กรรมจั กสานผั กตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อยูในระดั บ ปานกลาง เมื่อพิ จ ารณาเป น รายข อ
เรี ย งลำดั บ จากมากไปน อย คื อ ทำเลที่ ตั้ งสะดวก อยู ในระดั บ มาก ที่ จ อดรถเพี ย งพอ อยูในระดับ มาก แหล ง
จำหนายมีความนาเชื่อถือ อยูในระดับมาก การจัดวางสินคาเปนระเบียบหางาย อยูในระดับมาก สิ่งอำนวยความ
สะดวก/การใหบริการ อยูในระดับปานกลาง
ดานการสงเสริมการตลาด พบวา สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจ
หัตกรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับจากมาก
ไปนอย คือ คนขายใหคำแนะนำ อยูในระดับมาก รองลงมา การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยูในระดับมาก
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การประชาสัมพันธของจังหวัด อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่นอยที่สุด คือ มีของแถม การลดราคาตามเทศกาล
อยูในระดับปานกลาง
3. พฤติ กรรมการเลื อกซื้อผลิ ตภั ณ ฑกลุมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา
วัตถุประสงคซื้อทานในครอบครัว เหตุผลในการซื้อเพื่อสุขภาพ และกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ คือ
คนในครอบครัว
4. ผลการเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรมจัก
สานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำแนกตาม ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรมจักสาน
ผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำแนกตามเพศในภาพรวมและพิจารณาเปนรายดาน ไมแตกตางกัน
ผลการเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรมจักสาน
ผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำแนกตามอายุ พบวา ในภาพรวม แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็น ดานราคา แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตำกวาอายุระหวาง 30-39 ป และผูใชริการที่มีอายุระมากกวา 45 ป มี
ความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจ
หัตกรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาพบวาป จจัยที่มีผลตอวัตถุป ระสงคในการซื้ อ ดาน
ผลิตภัณฑ มีผลในเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.221
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจ
หัตกรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวาปจจัยที่มีผลตอจำนวนเงินที่ซื้อตอครั้ง ดานราคา
มีผลในเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.389
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจ
หัตกรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวาวัตถุประสงคที่ซื้อ ดานผลิตภัณฑ มีผลในเชิง
บวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.245
6.อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่อ ง ส ว นประสมการตลาดที่ มีผ ลต อการเลื อ กซื้ อผลิต ภั ณ ฑ ของกลุ ม ธุรกิ จ หั ต กรรมจั กสาน
ผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีขอคนพบ ดังนี้
ดานผลิตภัณฑ พบวาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรมจักสาน
ผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาผูบริโภคสนใจความหลากหลายสี
และลวดลายของผลิตภัณฑ และมีใหผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลายชนิด สอดคลองกับแนวคิดของ Philip Kotler
(1984) ที่กลาววาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ที่ทำใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ รูปลักษณ
ผลิตภัณฑ และรูปแบบ และการออกแบบผลิตภัณฑ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัสรา บุญเรือง. (2550) .
ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกลุมธุรกิจจักสานผักตบชวา กรณีศึกษา บานสันปามวงอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา
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ปจจัยทางดานการตลาด ดานผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑผักตบชวาของกลุมมีความหลากหลายประเภทใหเลือก อาทิ
กระเปา ตระกรา หมวก ภาชนะตางๆ รับผลิตภัณฑที่ลูกคาเปนผูออกแบบดวย ฉะนั้นผูผลิตควรออกแบบผลิตภัณฑ
ใหมๆทันใหมออกสูตลาดเสมอ
ดานราคา พบวาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ของกลุมธุรกิจหัตกรรมจักสาน
ผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริโภคใหความสนใจในผลิตภัณฑ ที่
สามารถเลือกระดับราคาไดตามการใชสอยและกำลังซื้อ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณา ทัศนาภิรมย (2546)
ที่เห็นวาคุณสมบัติของผลิตภัณฑหัตถกรรมที่ตลาดตองการ ควรมีลักษณะเปนผลิตภัณฑที่มีราคาพอสมควร และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุตรา ไตรทามา (2554) ที่กลาวถึง การตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาวาหลายระดับราคา ที่
สามารถเลือกไดตามการใชสอยและกำลังซื้อ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิยา ตันตราสืบ (2545) กลาววารา
คามีอิทธิพลตอการซื้อสินคาที่ระลึกมากที่สุด
ดานชองทางการจัดจำหนาย พบวาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัตกรรม
จักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะผูบริโภคใหความสนใจใน
ผลิตภัณฑจากแหลงผลิตและเลือกซื้อเพราะผูผลิตเปนผูจำหนายเอง อีกทั้งกลุมมีการจำหนายผานสื่อออนไลน อาทิ
website facebook เปนตน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัสรา บุญเรือง. (2550) . ศึกษาเรื่อง การบริหาร
จั ดการกลุ มธุ รกิ จจั กสานผั กตบชวา กรณี ศึ กษา บ านสั นป าม วงอำเภอเมื อง จั งหวั ดพะเยา พบวา ป จจั ยทางด าน
การตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย มีการจำหนายในประเทศและตางประเทศ และจำหนายผานเวปไซด
ดานการสงเสริมดานการตลาด พบวาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจ
หัต กรรมจักสานผั กตบชวาในเขตอำเภอเมื อง จังหวัดพะเยา อยูในระดับ มาก อาจเปนเพราะมีพนั กงานขายให
คำแนะนำผลิตภัณฑ รวมถึงมีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน website Facebook สอดคลองกับงานวิจัย
สอดคล องกั บงานวิ จั ยของธนพร กิ ติ พงศ พิ ทยา (2551) ศึ กษาเรื่ อง ป จจั ยที่ มี ผลต อความสำเร็ จของกลุ มจั กสาน
ผักตบชวา กรณีศึกษา บานหวยเคียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ทางกลุมได
รั กษาลู กค าเก า ได แก การให ส วนลดแก ลู กค า และแสวงหาลู กค าใหม จากการประชาสั มพั นธ ต างๆ นอกจากนี้
ผูประกอบการควรมีการเลาเรื่อง(storytelling)ของผลิตภัณฑตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ผานพนักงานขาย
หรือพิมพในแผนพับหรือพิมพหอยไวที่ผลิตภัณฑ เพื่อสรางอารมณรวมใหผูบริโภคเกิดอรรถรสสนใจจดจำเรื่องราว
ของผลิตภัณฑจักสานจากผักตบชวาได สงผลใหกลับมาซื้อซ้ำและบอกตอ
ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผักตบชวาของกลุมหัตกรรมจักสานผักตบใน
เขต อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ปฐมรัตน ชิวปรีชา (2549) ศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการซื้อสินคาที่ระลึกประเภทหัตถกรรมของผูบริโภคชาวตางชาติ จากศูนยหัตถกรรมบานถวาย อำเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริโภคมีอายุแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อดานคุณภาพการผลิต ดานผลิต
ภัณฑ ดานราคา แตกตางกัน ดังนั้นผูประกอบการจึงควรออกแบบผลิตภัณฑที่หลากหลายรวมถึงการเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑผักตบชวาใหมากยิ่งขึ้นเพื่อใหตรงตามตองการของกลุมผูบริโภคตอไป
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑกลุมหัตกรรมจักสานผักตบชวา
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอวัตถุประสงคในการซื้อในเชิงบวก
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อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยเท า กั บ 0.213 ป จ จั ย ด า นราคามี
ความสัมพั น ธตอจำนวนเงิน ที่ ซื้อในแต ละครั้งมีผลในเชิงบวก อยางมีนัย สำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.265 และปจจัยดานกระบวนการมีความสัมพันธกับประเภทของสินคา มีผลใน
เชิ งบวก อยางมีนั ยสำคัญ ทางสถิติ ที่ระดั บ 0.01 โดยมีคาสั มประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.212 สอดคลองกับ
งานวิ จัย ของ ลออ มามะ (2554) ได ศึกษาเรื่อง ความสัม พัน ธระหวางทัศนคติตอรานคาปลีกกับ สว นประสม
การตลาด และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค ในเขตเทศบาลนครยะลา พบวา ความสัมพันธของ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาของสหกรณ พบวา คุณภาพสินคา ชนิดของสินคาสหกรณ
และ ราคาของสินคา มีความสัมพั นธกับการซื้อสินคาดานปริมาณที่ ซื้อสินคาตอป ที่ ระดับนั ยสำคัญ 0.01 และ
ผลิตภัณฑคุณภาพสินคาและชนิดของสินคาสหกรณมีความสัมพันธกับการซื้อสินคาสหกรณ ดานชนิดสินคาที่ซื้อที่
ระดับนัยสำคัญ 0.05 ไดแก เคมีการเกษตร และ ปุย และ ราคาของสินคา และ บรรจุภัณฑ มีความสัมพันธกับ
ความถี่ในการซื้อสินคาตอป และ บรรจุภัณฑหีบหอสินคามีความสัมพันธกับการซื้อสินคาปริมาณที่ซื้อสินคาตอป ที่
ระดับนัยสำคัญ 0.05
7.ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ด านผลิ ต ภั ณ ฑ พบวา ผู บ ริ โ ภคมี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ ดา นความหลากหลาย จุ ด เดน ของผลิ ต ภั ณ ฑ
ผักตบชวา รูปแบบ คุณภาพ ของผลิตภัณฑ และสีสันความสวยงาม ในระดับมาก จึงขอเสนอแนะวาควรมีการสงเส
ริมใหความรูแกกลุมผูผลิต ผลิตภัณฑผักตบชวา ในเรื่องของการออกแบบสี และ ลวดลายของผลิตภัณฑผักตบชวา
ใหเหมาะสม และตรงกับความตองการของผูบริโภค และสงเสริมการออกแบบลวดลายใหมๆ รวมทั้งหนวยงาน
ราชการที่ เกี่ยวของควรมีการออกแบบผลิตภั ณฑผักตบชวาใหเป นเอกลักษณของจังหวัดพะเยาเพื่อสรางมู ลค า
พัฒนาใหเปนผลิตภัณฑผักตบชวาที่มีคุณภาพเปนการสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักของผูบริโภค เมื่อพบเห็นแลวสามา
รถรูทันทีวาเปนผลิตภัณฑผักตบชวา ของจังหวัดพะเยา
2.ดานราคา ควรมีการกำหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑตบชวา ซึ่งอาจจะมีการแบง
หลายระดับเพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสไดเลือกซื้อไดตามความตองการ ซึ่งอาจจะมีการกำหนดใหมีสวนลดหรือใหมี
การตอรองราคากั น ไดโดยที่ ไม ทำใหกลุ มผู ผ ลิตขาดทุน แตท ำใหลู กคารู สึกพอใจ โดยกำหนดจากวัตถุ ดิบ และ
ลวดลายที่สาน เพื่อใหมีราคาที่เหมาะสมตามการใชสอยและสอดคลองกับกําลังซื้อของผูบริโภค
3.ดานสถานที่จัดจำหนาย ควรมีการตั้งศูนยจำหนายผลิตภัณฑผักตบชวาตามแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ตาง ๆ เพื่อใหผบู ริโภคไดมีความสะดวกในการเดินทางไปหาซื้อไดงาย
4.ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการขยายตลาดใหกวางมากขึ้น ซึ่งอาจจะมีการขายใหกับผูบริโภค
จังหวัดอื่นๆ หรือการสงออก ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑกระเปาผักตบชวา
จังหวัดพะเยาใหเปนที่รูจักโดยการ ประชาสัมพันธ และการใหขอมูลขาวสารผานทางอินเตอรเน็ต เปนตน
ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป
1 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาเฉพาะสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจหัต
กรรมจักสานผักตบชวาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเทานั้น ผูที่สนใจควรศึกษาในพื้นที่อื่นๆ
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2. ควรวิจัยเรื่อง ศึกษาผูบริโภคที่เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผน พัฒนา
ตลาด และ ขยายตลาดสูความเปนสากลมากยิ่งขึ้น
3 ควรวิจัยศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคหลังจากไดผลิตภัณฑผักตบชวาของผูบริโภค ของกลุม
ธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไปใชแลว เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒ นารูปแบบ
ลวดลาย และคุณภาพของผลิตภัณฑผักตบชวา ตอไป
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