
 
 

 

 

 

 

การตัดสินใจซื้อผลติภณัฑ์กระเป๋าผักตบชวาของกลุ่มธุรกิจหตัถกรรม 
จักสานผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง ต าบลสันป่าม่วง อ าเภอเมอืง จงัหวัดพะเยา 

Purchasing Decision on water hyacinth bag from San Pa Muang 
Water Hyacinth Handicraft Group in Muang Phayao  

 
 
 
 

สิทธิพงษ์     เมียงเจียง 

 
 
 
 
 
 

การศึกษาอิสระฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค  

ปีการศึกษา 2561 



การตัดสินใจซื้อผลติภณัฑ์กระเป๋าผักตบชวาของกลุ่มธุรกิจหตัถกรรม 
จักสานผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง ต าบลสันป่าม่วง อ าเภอเมอืง จงัหวัดพะเยา 
Purchasing Decision on water hyacinth bag from San Pa Muang 

Water Hyacinth Handicraft Group in Muang Phayao  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิพงษ์     เมียงเจียง 

 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาอิสระฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค  

ปีการศึกษา 2561 
 



หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตชื่อการศึกษาอิสระ การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป�าผักตบชวาของกลุ%มธุรกิจหัตถกรรมจักสานาเสนอโดย นายสิทธิพงษ�ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ร%วมได1พิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสอบ……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….ใบรับรองการศึกษาอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป�าผักตบชวาของกลุ%มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบช พะเยานายสิทธิพงษ�  เมียงเจียงบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� ดร.ฐิติพงศ�  ไชยองค�การอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ร%วม ดร.ภควรรณ  อินทราได1พิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระแล1ว……………………………………………….ประธานกรรมการ (ดร.เฉลิมชนม�  อําพรไพ)……………………………………………….กรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ (ดร.ฐิติพงศ�  ไชยองค�การ)……………………………………………….กรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ (ดร.ภควรรณ  อินทรา) สาขาวิชาบริหารธุรกิจการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป�าผักตบชวาของกลุ%มธุรกิจหัตถกรรมจักสาน จังหผักตบชวา บ1านสันป6าม%วง ตําบลสันป6าม%วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาแล1วการศึกษาอิสระการศึกษาอิสระร%วม



กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาอิสระเล่มนี้ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก 
ดร.พีระ  พันธุ์งาม อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า และ ตรวจแก้ไข ข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่
ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไว้เป็นอย่างสูง  และ ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุก ๆ ท่านทีไ่ดใ้ห้ความช่วยเหลืออย่างดี 

ขอขอบพระคุณ ดร.นิตยา วงศ์ยศ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ และ ดร.ฐิติพงศ์  ไชยองค์การ 
ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ในด้านเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ขอขอบพระคุณผู้ที่ตอบแบบสอบถามทุก ๆ ท่านที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพ่ือการศึกษา
อิสระครั้งนี้ ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ วางรากฐาน 
แก่ผู้ศึกษา และขอขอบคุณท่านอ่ืน ๆ ที่ ไม่ ได้กล่าวนามไว้  ณ ที่นี้ที่ ได้กรุณาให้ความสะดวก 
ความร่วมมือ ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ในการท าการศึกษาอิสระครั้งนี้ 

         นายสิทธิพงษ์     เมียงเจียง 
วันที่  26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 



ก 

ชื่อเรื่อง : การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาของผู้บริโภคของกลุ่มธุรกิจ  
จักสานผักตบชวา ต าบลสันป่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ผู้วิจัย : นายสิทธิพงษ์ เมียงเจียง 
ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
อาจารย์ท่ีปรึกษา : ดร.ฐิติพงศ์  ไชยองค์การ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม : ดร.ภควรรณ  อินทรา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน 

: 
: 

2561 
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 
  
                บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาของ
ผู้บริโภค ของกลุ่มธุรกิจจักสานผักตบชวา ต าบลสันป่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  และ 
เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาของผู้บริโภคจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จ านวน 385 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษาพบว่า  
(1) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาเพศชายกับเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อ  

ด้านผลิตภัณฑ ด้านราคา และด้านการสงเสริมการตลาดแตกต่างกัน 
(2) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อ ด้านกระบวนการผลิต ด้านคุณภาพ 

การผลิต ด้านราคา และด้านสถานที่จัดจ าหน่ายแตกต่างกัน 
(3) ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ ด้านกระบวนการผลิต ด้าน 

ราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายและด้านการสงเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
(4) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อ ด้านกระบวนการผลิต ด้านสถานที ่

จัดจ าหน่ายและด้านการสงเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
   (5) ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อ ด้านกระบวนการผลิต ด้านคุณภาพ
การผลิต ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายและด้านการสงเสริมการตลาดแตกต่างกัน 
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 Abstract 

The purposes of study were to study the Purchasing Decision on water 
hyacinth bag from San Pa Muang Water Hyacinth Handicraft Group in Muang Phayao 
and compared between different demographic of people who purchased Hyacinth bag 
from community of San Pa Muang Water Hyacinth group in Muang Phayao. The sample 
of study were 385 consumers that purchased water hyacinth bag.  Data analyzed by 
using computer software consisted of Frequency, Percentage, Mean, Standard 
deviation, t-test and One-way ANOVA  

The results found that:  
1. Male and Female purchasing decision in water Hyacinth bag had different  

decision to purchase in product, price and promotion.  
2. The differences of consumers in age had different decision to process,  

quality, price, place and product distribution.  
3. The differences of consumers in education had different decision to  

process, quality, place and product distribution and promotion.  
4. The differences of consumers in occupation had different decision to  

process, place and product distribution and promotion.  
5. The differences of consumers in salary /income had different decision to  

process, quality, price, place and product distribution and promotion.  
 
Keyword: Purchasing decision, Water Hyacinth, Handicraft Group, Phayao  
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สารบัญ  หน
า บทคัดย�อภาษาไทย ก บทคัดย�อภาษาอังกฤษ ข กิตติกรรมประกาศ คสารบัญ งสารบัญตาราง จ สารบัญภาพ ฉ  บทท่ี 1 บทนํา 1 24 4 5 1.1 ความเป
นมาและความสําคัญของป�ญหา1.2 วัตถุประสงค�ของการวิจัย1.3 ขอบเขตของการวิจัย1.4 กรอบแนวความคิดในการวิจัย1.5 นิยามศัพท�1.6 ประโยชน�ท่ีคาดว1าจะได3รับ 8 บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข
อง2.1 แนวคิดการตัดสินใจ 8 2.2 ทฤษฎีลําดับข้ันความต3องการของมาสโลว� 10 2.3 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับพฤติกรรมผู3บริโภค 112.4  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับส1วนประสมทางการตลาด 132.5  กลุ1มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา 152.6  บทบาทของบ3านสันป?าม1วง 162.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวข3อง 17บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย3.1 ประชากรและกลุ1มตัวอย1าง 29 3.2 เครื่องมือท่ีใช3ในการศึกษา 30 3.3 การเก็บรวบรวมข3อมูล 30 3.4 การวิเคราะห�ข3อมูลและการแปลผล 313.5 สถิติท่ีใช3ในการวิจัย 32 



 หน
า บทท่ี 4 ผลการวิจัย 4.1 ผลการวิเคราะห�ข3อมูล 33บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข
อเสนอแนะ5.1 สรุปผลการวิจัย 66 5.2 อภิปรายผล 68 5.3 ข3อเสนอแนะ 70 บรรณานุกรม 72 ภาคผนวกภาคผนวกก : เครื่องมือท่ีใช3ในการศึกษา 77ภาคผนวก ข :รายชื่อผู3เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษา 79ประวัติผู
วิจัย 80



สารบัญตารางตารางท่ี   หน
า ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนร3อยละของข3อมูลป�จจัยส1วนบุคคลของผู3บริโภค  31 ตารางท่ี 4.2  แสดงค1าเฉลี่ย และส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการตัดสินใจซ้ือ  36 ผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาของผู3บริโภค ด3านการผลิต ในส1วนกระบวนการผลิตตารางท่ี 4.3  แสดงค1าเฉลี่ย และส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการตัดสินใจซ้ือ 37ผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาของผู3บริโภค ด3านการผลิต ในส1วนรูปแบบผลิตภัณฑ�ตารางท่ี 4.4  แสดงค1าเฉลี่ย และส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการตัดสินใจซ้ือ  37 ผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวา ด3านการตลาด ในส1วนของผลิตภัณฑ�ตารางท่ี 4.5  แสดงค1าเฉลี่ย และส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการตัดสินใจซ้ือ  38 ผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวา ด3านการตลาด ในส1วนของราคาตารางท่ี 4.6  แสดงค1าเฉลี่ย และส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการตัดสินใจซ้ือ  39 ผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวา ด3านการตลาด ในส1วนของสถานท่ีจัดจําหน1ายตารางท่ี 4.7  แสดงค1าเฉลี่ย และส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการตัดสินใจซ้ือ  40 ผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวา ด3านการตลาด ในส1วนของการส1งเสริมทางการตลาดตารางท่ี 4.8  แสดงการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซ้ือ ผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวา  41 โดยจําแนกตามเพศตารางท่ี 4.9  แสดงการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซ้ือ ผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวา  42 โดยจําแนกตามอายุตารางท่ี 4.10 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างอายุเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSD ของระดับ     43การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาของผู3บริโภค ด3านกระบวนการผลิตตารางท่ี 4.11 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างอายุเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSD ของระดับ     44การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาของผู3บริโภค ด3านคุณภาพการผลิตตารางท่ี 4.12 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างอายุเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSD ของระดับ     45การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาของผู3บริโภค ด3านผลิตภัณฑ�ตารางท่ี 4.13 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างอายุเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSD ของระดับ     46การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาของผู3บริโภค ด3านราคาตารางท่ี 4.14 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างอายุเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSD ของระดับ     47 การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาของผู3บริโภค ด3านสถานท่ีจัดจําหน1าย



ตารางท่ี   หน
า ตารางท่ี 4.15 แสดงการวิเคราะห�ความแปรปรวนของระดับการตัดสินใจซ้ือ ผลิตภัณฑ�กระเปJา  48 ผักตบชวา โดยจําแนกตามการศึกษาตารางท่ี 4.16 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างการศึกษาเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSD 49ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านกระบวนการผลิตตารางท่ี 4.17 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างการศึกษาเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSD  50 ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านผลิตภัณฑ�ตารางท่ี 4.18 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างการศึกษาเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSD 51ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวา ด3านราคาตารางท่ี 4.19 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างการศึกษาเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSD 52ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านสถานท่ีจัดจําหน1ายตารางท่ี 4.20 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างการศึกษาเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSD 53ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านการส1งเสริมการตลาดตารางท่ี 4.21 แสดงการวิเคราะห�ความแปรปรวนของระดับการตัดสินใจซ้ือ ผลิตภัณฑ�กระเปJา  54ผักตบชวา โดยจําแนกตามอาชีพตารางท่ี 4.22 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างอาชีพเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSDของระดับ    55ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านกระบวนผลิตภัณฑ�ตารางท่ี 4.23 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างอาชีพเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSDของระดับ    56ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านสถานท่ีจัดจําหน1ายตารางท่ี 4.24 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างอาชีพเป
นรายคู1ด3วยวิธี LSDของระดับ    57ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านส1งเสริมทางการตลาดตารางท่ี 4.25 แสดงการวิเคราะห�ความแปรปรวนของระดับการตัดสินใจซ้ือ ผลิตภัณฑ�กระเปJา  58ผักตบชวา โดยจําแนกตามรายได3ตารางท่ี 4.26 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างรายได3เป
นรายคู1ด3วยวิธี LSDของระดับ    59ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านกระบวนการผลิตตารางท่ี 4.27 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างรายได3เป
นรายคู1ด3วยวิธี LSDของระดับ    60ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านคุณภาพการผลิตตารางท่ี 4.28 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างรายได3เป
นรายคู1ด3วยวิธี LSDของระดับ    61ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านผลิตภัณฑ�ตารางท่ี 4.29 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างรายได3เป
นรายคู1ด3วยวิธี LSDของระดับ    62ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านราคา



ตารางท่ี   หน
า ตารางท่ี 4.30 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างรายได3เป
นรายคู1ด3วยวิธี LSDของระดับ    63 ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านสถานท่ีจัดจําหน1ายตารางท่ี 4.31 แสดงการทดสอบความแตกต1างระหว1างรายได3เป
นรายคู1ด3วยวิธี LSDของระดับ    64 ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปJาผักตบชวาด3านการส1งเสริมทางการตลาด



สารบัญภาพภาพท่ี   หน
า ภาพท่ี 2.1 แสดงทฤษฎีความต3องการ ตามลําดับข้ันความต3องการของมาสโลว�  10 



บทที่ 1บทนํา1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหาสืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา มีวิสัยทัศน�มุ!งมั่นท่ีจะขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ โดยมุ!งเน%นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากฐานราก โดยอาศัยความเข%มแข็งของชุมชนเป)นพลังสําคัญในการเร!งรัดการกระตุ%นระบบเศรษฐกิจให%เติบโตขึ้นอย!างต!อเน่ืองจนนําไปสู!ความย่ังยืน ภายใต%ยุทธศาสตร� "ประชารัฐ" ที่มุ!งหวังให%ทุกภาคส!วนผสานความร!วมมือกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยต้ังแต!ฐานรากให%มีความม่ันคง (ผู%จัดการ, 2558)การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป)นเป<าหมายสําคัญประการหน่ึงตามนโยบายรัฐบาลป=จจุบัน ด%วยเหตุท่ีมีข%อสรุปเชิงสถิติหลายด%านท่ีช้ีให%เห็นพัฒนาการความเป)นมาของป=ญหาความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทยหลายเรื่องจากผลพวงวิธีการการพัฒนาท่ีผ!านมา ทั้งในด%านช!องว!างรายได%โอกาสทางการศึกษา การมีงานทําและความม่ันคงในอาชีพ ป=ญหาเร่ืองท่ีอยู!อาศัยและการใช%ประโยชน�ที่ดินป=ญหาด%านสาธารณสุข ป=ญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ความอบอุ!นและอยู!อย!างเป)นสุขของครอบครัว ซึ่งท้ังหมดพันผูกกันซับซ%อนเป)นลูกโซ!จนยากท่ีจะหาจุดเริ่มต%นแก%ไข ป=ญหาอย!างหน่ึงอย!างใดแบบแยกส!วนคิดได%  อย!างไรก็ดี เป)นท่ียอมรับว!าป=ญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของสมาชิกสังคมกลุ!มใหญ!ที่สุด คือ คนส!วนใหญ!ท่ีเป)นเกษตรกรและอาศัยอยู!ในชนบท ส!วนหน่ึงอพยพมารับจ%างหรือค%าขายเล็กๆน%อยๆ อยู!ในเมืองหรือใช%แรงงานอยู!ในย!านอุตสาหกรรม ซ่ึงในภาพทั่วไปคือ มีอาชีพที่ให%รายได%น%อยไม!มั่นคง ขาดการออมและมีแนวโน%มจะมีหน้ีสินท่ีสะสมเรื้อรัง ก!อเกิดป=ญหาอ่ืนตามมาอีกมาก และแน!นอนความเป)นชุมชนท่ีสุขสงบ เรียบง!าย พึ่งตนเองได%และพึ่งพากัน เป)นภาพที่ลางเลือนลงทุกขณะ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงเป)นความคาดหวัง ความพยายามของรัฐบาลในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแก%ไขอย!างถูกต%องและมีความย่ังยืน หรืออาจกล!าวสรุปว!าเป)นการสร%าง “ความม่ันคง มั่งค่ัง ท่ีย่ังยืน” ในระดับชุมชนคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ได%น%อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว%ประกอบกับหลักการทรงงานของพระองค�ท!านมาเป)นแนวคิดการดําเนินการในทุกข้ันตอน ทั้งการคิดพิจารณา ระบุป=ญหา คิดค%นแนวทางท่ีจะแก%ไขจนถึงขั้นการปฏิบัติ การสรุปประเมินผล เรียนรู%ข%อมูลข%อเท็จจริงจากสภาพภูมิสังคมคิดอย!างรอบคอบ นําไปใช%ปฏิบัติอย!างระมัดระวัง มีบททบทวนเรียนรู%และปรับแก%ให%เหมาะสมย่ิงขึ้นท่ีสําคัญคือการน%อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช%ในพื้นที่การทํางาน ผ!านการส่ือสารสร%างความเข%าใจเรียนรู%สภาพป=ญหา การแก%ป=ญหาด%วยข%อมูล ข%อเท็จจริง เหตุผล ใช%หลักคิดพอประมาณ



2  ตามสมควรซึ่งนําไปสู!การมีหรือการสร%างภูมิคุ%มกันในตัวท่ีดี กับการเตรียมบุคลากรที่เก่ียวข%อง ท้ังทีมขับเคล่ือนและชุมชนผู%ประกอบการกลุ!มเป<าหมายที่ร!วมงานกันในกระบวนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด%านวัตถุประสงค�การดําเนินงาน นอกเหนือจากวัตถุประสงค�ของการดําเนินงานสานพลังประชารัฐ คือ การลดความเหล่ือมลํ้า พัฒนาคุณภาพคน และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข!งขันแล%ว คณะทํางานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐยังมีการกําหนดเป<าหมายเฉพาะท่ีชัดเจน คือ เศรษฐกิจชุมชนเข%มแข็ง ประชาชนมีรายเพิ่มและมีความสุข(สถาบันพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, 2559 : ออนไลน�) โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ�เป)นอีกโครงการหน่ึงท่ีรัฐบาลให%การสนับสนุน เพื่อให%แต!ละชุมชนได%ใช%ภูมิป=ญญาท%องถ่ินมาพัฒนาสินค%า โดยรัฐบาลได%ช!วยเหลือด%านความรู%สมัยใหม! และการบริหารจัดการอย!างเหมาะสมเพื่อเช่ือมโยงสินค%าจากชุมชนสู!ตลาดท้ังในประเทศและต!างประเทศด%วยระบบร%านค%าเครือข!าย หรืออินเตอร�เน็ต (Internet) เพื่อส!งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท%องถ่ิน สร%างชุมชนให%เข%มแข็งพึ่งตนเองได% ให%ประชาชนมีส!วนร!วมในการสร%างรายได%ด%วยการนําทรัพยากรภูมิป=ญญาท%องถ่ินมาพัฒนาเป)นผลิตภัณฑ�และบริการท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด!นและเพิ่มมูลค!า เป)นท่ีต%องการของตลาดท้ังในประเทศ และต!างประเทศ โดยมีหลักการข้ันพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. ภูมิป=ญญาท%องถ่ินสู!สากล (Local yet global) ผลิตสินค%าและบริการท่ีใช%ภูมิป=ญญาและวัฒนธรรมท%องถ่ินให%เป)นที่ยอมรับในระดับสากล 2. พึ่งตนเองและคิดอย!างสร%างสรรค� (Self – reliance creativity) ทําความฝ=นให%เป)นจริงด%วยกระบวนการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ� โดยสร%างกิจกรรมท่ีอาศัยศักยภาพของท%องถ่ิน 3. การสร%างทรัพยากรมนุษย� (Human resource development) ฟูมฟ=กประชาชนให%สู%ชีวิตด%วยความท%าทาย และจิตวิญญาณแห!งการสร%างสรรค� อย!างไรก็ตามผลิตภัณฑ�มิได%หมายถึงตัวสินค%าเพียงอย!างเดียวเท!าน้ัน แต!เป)นกระบวนการทางความคิดรวมทางด%านการบริหาร การดูแล การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล%อมการรักษาภูมิป=ญญาไทย การท!องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต!อยอดภูมิป=ญญาท%องถ่ินการแลกเปล่ียนเรียนรู%เพื่อให%กลายเป)นผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด!น จุดขายท่ีรู%จักกันแพร!หลายไปท่ัวประเทศและท่ัวโลก การดําเนินงานตามโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ�มีวัตถุประสงค� ดังน้ี  (สถาบันพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, 2557 : ออนไลน�) 1. เพื่อสร%างงาน สร%างรายได%แก!ชุมชน 2. เพื่อสร%างความเข%มแข็งแก!ชุมชนให%สามารถคิดเอง ทําเอง ในการพัฒนาท%องถ่ิน 3. เพื่อส!งเสริมภูมิป=ญญาท%องถ่ิน 4. เพื่อส!งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 



3  5. ส!งเสริมความคิดริเริ่มสร%างสรรค�ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ให%สอดคล%องกับวิถีชีวิต จังหวัดพะเยาเป)นอีกจังหวัดหน่ึงที่ได%ดําเนินงานตามยุทธศาสตร� "ประชารัฐ"ภายใต%โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ� โดยทางจังหวัดได%ส!งเสริมและสนับสนุนให%ทุกตําบล ทําการแปรรูปผลิตภัณฑ�จากวัตถุดิบท่ีมีอยู!ในพื้นที่เพื่อสร%างมูลค!าเพิ่มจากกระบวนการแปรรูป การถนอมอาหารหรือปรับปรุงรสชาติในแบบผลิตภัณฑ�เกษตรแปรรูปการผลิตงานฝiมือจากทักษะภูมิป=ญญาชุมชนปราชญ�ชาวบ%าน เป)นข%าวของเครื่องใช%ประดับตกแต!ง เครื่องแต!งกาย ของฝากของที่ระลึก ซ่ึงปรับเปล่ียนจากผลิตภัณฑ�ชุมชนที่ผลิตเพื่อบริโภคเพื่อใช%ในครัวเรือน ในชุมชนท%องถ่ิน ให%เป)นท่ียอมรับของผู%บริโภคจากภายนอกจนสามารถเป)นสินค%าท่ีมีช่ือเสียงสร%างรายได%แก!คนในชุมชนได%มากข้ึน พร%อมท้ังสร%างโอกาสในการแข!งขันของชุมชนกับคู!แข!งท้ังในประเทศ และนอกประเทศได%  ซ่ึงจากการดําเนินโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ�ของจังหวัดพะเยา ได%คัดเลือกให%บ%านสันปjาม!วง ตําบลสันปjาม!วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป)นหมู!บ%านอุตสาหกรรมจักสานผักตบชวา และทางจังหวัดได%สนับสนุนงบประมาณ บุคลากรเพื่อจัดฝkกอบรมการจัดทําผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวาให%กับทางกลุ!มและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแต!เน่ืองจากในป=จจุบันมีหลายจังหวัดท่ีได%ส!งเสริมให%นําวัสดุภายในชุมชนของตนมาประยุกต�และ ผลิตเป)นรูปแบบของกระเปlาในรูปแบบต!าง ๆ ออกมาจําหน!ายภายใต%โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ�เช!นกัน เช!น กระเปlาผ%าทอ จากจังหวัดกาฬสินธุ� กลุ!มจักสานกระเปlาผักตบชวา จังหวัดอุตรดิตถ� กลุ!มจักสานกระเปlาผลิตจากกระจูด จังหวัดสุราษฎร�ธานี กระเปlาผลิตจากกล!องนม จังหวัดอํานาจเจริญ กระเปlาผลิตจากหนัง จังหวัดปทุมธานี กระเปlาท่ีผลิตจากต%นทางทอง จังหวัดสระบุรี ดังน้ันจึงทําให%กระเปlาที่ผลิตจากผักตบชวา ของกลุ!มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ตําบลสันปjาม!วง อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา ยังไม!เป)นที่รู%จักและนิยมเท!าที่ควร แม%ทางจังหวัดและภาคเอกชนจะพยายามประชาสัมพันธ� แต!ยังคงต%องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใช%ในการกําหนดกลยุทธ�ที่เหมาะสมกับกลุ!มผู%บริโภค เน่ืองจากผู%บริโภคเป)นกลุ!มคนที่มีความสําคัญต!อการดําเนินกิจการของกลุ!มฯ เพราะฉะน้ันการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวาของผู%บริโภค ของกลุ!มธุรกิจจักสานผักตบชวา บ%านสันปjาม!วง ตําบลสันปjาม!วง จังหวัดพะเยาเพื่อนําไปสู!การตอบสนองความต%องการของผู%บริโภค รวมทั้งการแก%ไขป=ญหาอย!างเหมาะสม ซ่ึงจําเป)นต%องอาศัยข%อมูล และความรู%ท่ีเก่ียวข%องจากการศึกษาวิจัย เพื่อการวางแผน และการพัฒนากลุ!มผู%ผลิตต!อไป  จากความเป)นมาและความสําคัญของป=ญหาดังกล!าว ผู%ศึกษาซ่ึงอาศัยอยู!ในพื้นท่ี ตําบลสันปjาม!วงอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวา ของกลุ!มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ตําบลสันปjาม!วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งจากการศึกษาดังกล!าว ผู%ศึกษาคาดว!า จะเป)นประโยชน�สําหรับหน!วยงานต!างๆ ท่ีเก่ียวข%อง สามารถใช%ข%อมูล



4  จากการศึกษาน้ี เพื่อเป)นแนวทางในการกําหนดและวางแผนพัฒนา แก%ไขป=ญหาและอุปสรรค�ต!างๆ ของกลุ!มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ตําบลสันปjาม!วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา และกลุ!มอ่ืนๆ ได%  1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย  1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวาของผู%บริโภคของกลุ!มธุรกิจหัตถกรรม จักสานผักตบชวา ตําบลสันปjาม!วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวาของผู%บริโภคของกลุ!มธุรกิจ หัตถกรรมจักสานผักตบชวา จําแนกตามป=จจัยส!วนบุคคล   1.3 ขอบเขตของการวิจัย 1. ขอบเขตด%านเน้ือหา จากการศึกษา เรื่องการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวาของผู%บริโภค ของกลุ!มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ%านสันปjาม!วง ตําบลสันปjาม!วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถกําหนดได%ดังน้ี 1.1 ตัวแปรอิสระ 1.1.1 ป=จจัยส!วนบุคคล 
1)   เพศ 
2) อายุ 
3)   การศึกษา 
4)   อาชีพ 
5)   รายได% 1.2 ตัวแปรตาม  ระดับการตัดสินใจ    ส!วนประสมทางการตลาด  4 Ps 1) การผลิต -  กระบวนการผลิต  -  คุณภาพของการผลิต 



5 2) การตลาด- ผลิตภัณฑ�- ราคา- สถานท่ีจัดจําหน!าย- การส!งเสริมการตลาด2. ขอบเขตด%านพื้นที่ร%านจําหน!ายผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวาของผู%บริโภค  ของกลุ!มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ%านเลขที่  30 หมู!ท่ี  4 บ%านสันปjาม!วง  ตําบลสันปjาม!วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา3. ขอบเขตด%านประชากรประชากรท่ีใช%ในการศึกษาครั้งน้ี คือผู%บริโภคที่มาเย่ียมชม และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวาของร%านจําหน!ายผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวา กลุ!มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ%านเลขท่ี 30 หมู!ที่ 4 บ%านสันปjาม!วง ตําบลสันปjาม!วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในช!วงเวลาท่ีสํารวจ โดยการเลือกกลุ!มตัวอย!างใช%การสุ!มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวนทั้งส้ิน 385 กลุ!มตัวอย!างซ่ึงอาจเคยเป)นผู%ที่เคยซื้อหรือ ไม!เคยซื้อผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวาก็ได% และ เน่ืองจากไม!ทราบจํานวนประชากรที่แน!นอน ดังน้ันผู%ศึกษาจึงใช%วิธีการกําหนดขนาดกลุ!มตัวอย!างโดยใช%สูตรการหาค!ากลุ!มตัวอย!างของ ดับเบิลยูจี คอชราน (W.G. Cochran) (ยุทธ ไกยวรรณ, 2546 : 102) ซึ่งผลจากการคํานวณได%เท!ากับ 384.16ดังน้ัน ผู%ศึกษาจึงกําหนดขนาดกลุ!มตัวอย!างจํานวนท้ังส้ิน 385 กลุ!มตัวอย!าง4. ขอบเขตด%านระยะเวลาในการศึกษาครั้งน้ี ผู%ศึกษาใช%ระยะเวลาในการศึกษา โดยเริ่มต้ังแต!วันท่ี 1 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี29 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 4 เดือน



6 1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัยแนวคิดและทฤษฎีจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และการศึกษาท่ีเก่ียวข%องจึงกําหนดกรอบแนวคิดขอการศึกษาไว%ดังน้ี ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามระดับการตัดสินใจซื้อ1.5 นิยามศัพท!ผู5บริโภค หมายถึง ผู% ท่ีซื้อผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวา ของร%านจําหน!ายผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวา  กลุ!มธุรกิจหัตถกรรมจักสารผักตบชวา ของโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ� บ%านสันปjาม!วงตําบลสันปjาม!วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาการผลิต หมายถึง กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ ได%แก! ผักตบชวา และ ส!วนประกอบวัสดุอุปกรณ�อ่ืน ๆ ให%กลายเป)นกระเปlา โดยอาศัยกําลังแรงงานจากกลุ!มธุรกิจหัตถกรรมจักสาน ของบ%านสันปjาม!วงตําบลสันปjาม!วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาราคา หมายถึงการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ� คือกระเปlาผักตบชวาให%มีความเหมาะสม เพื่อให%เกิดความเป)นธรรมทั้งผู%ผลิต และ ผู%บริโภคป�จจัยส8วนบุคคล 1. เพศ2. อายุ3. การศึกษา4. อาชีพ5. รายได% ส8วนประสมทางการตลาด 4Ps 1. การผลิต
- กระบวนการผลิต
- คุณภาพการผลิต2. การตลาด
- ผลิตภัณฑ�
- ราคา
- สถานท่ีจัดจําหน!าย
- การส!งเสริมการตลาด



7 สถานที่จัดจําหน8าย หมายถึง ร%านจําหน!ายผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวาของผู%บริโภค ของกลุ!มธุรกิจหัตถกรรมจักสารผักตบชวา บ%านเลขท่ี 30 หมู!ท่ี 4 บ%านสันปjาม!วง ตําบลสันปjาม!วง อําเภอเมืองจังหวัดพะเยาการส8งเสริมการตลาด หมายถึง กระบวนการทางด%านการติดต!อส่ือสารทางการตลาด ระหว!างผู%ผลิต และ ผู%บริโภคเพื่อเป)นการให%ข%อมูลชักจูงใจ หรือ ตอกยํ้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวา รวมท้ังเพื่อให%เกิดอิทธิพลต!อการเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทัศนคติ ความรู%สึก และ พฤติกรรมของผู%บริโภคการตัดสินใจซื้อ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวข%องกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวาของร%านจําหน!ายผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวาของผู%บริโภค อันได%แก! ทรงของกระเปlา สีของกระเปlาลวดลายของกระเปlาการซื้อผลิตภัณฑ! หมายถึง กระบวนการท่ีผู%ซ้ือเข%าไปเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�ประเปlาผักตบชวาจากร%านจําหน!ายผลิตภัณฑ�กระเปlาผักตบชวาของผู%บริโภค ของกลุ!มธุรกิจหัตถกรรมจักสารผักตบชวา บ%านเลขท่ี 30หมู!ท่ี 4 บ%านสันปjาม!วง ตําบลสันปjาม!วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา1.6 ประโยชน์ที่คาดวาจะไดรับ1) สามารถนําข%อมูลท่ีได%ให%กลุ!มผู%ผลิตกระเปlาผักตบชวา ไปใช%ในการปรับปรุงป=จจัยส!วนต!าง ๆท่ีเก่ียวข%องให%มีความสอดคล%อง กับความต%องการของผู%บริโภคต!อไป2) สามารถพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได%ให%แก!กลุ!มผู%ผลิตกระเปlาผักตบชวาต!อไป3) สามารถนําข%อมูลที่ได%ไปใช%เป)นแนวทางให%ส!วนราชการต!าง ๆ ที่เก่ียวข%องเพื่อไปพิจารณากําหนดนโยบายส!งเสริม และช!วยเหลือกลุ!มผู%ผลิตกระเปlาผักตบชวาให%คงอยู!และขยายตัวต!อไป4) ผู%ผลิตรายใหม!สามารถใช%เป)นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดในโอกาสต!อไป5) ผู%ซ้ือได%รับผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพและตรงตามความต%องการ



8  บทที่ 2 เอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข�อง  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค� เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค และ เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภคจําแนกตามป1จจัยส2วนบุคคล      ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาเพื่อให+ ได+ข+อมูลพื้นฐาน แนวคิด และ ทฤษฎีท่ีสนับสนุนการศึกษา ผู+ศึกษาได+จัดทําเอกสาร และ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง ดังน้ี 2.1 แนวคิดการตัดสินใจ 2.2 ทฤษฎีลําดับข้ันความต+องการของมาสโลว� 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู+บริโภค 2.4 แนวคิดและทฤษฎีส2วนประสมทางการตลาด 2.5 กลุ2มธุรกิจจักรสาน 2.6 บทบาทของบ+านสันป5าม2วง 2.7 ผลงานวิจัยที่เก่ียวข+อง  2.1 แนวคิดการตัดสินใจ  วุฒิชัย จํานงค�, (2523) กล2าวว2า การตัดสินใจเปFนเรื่องของการจัดการที่หลีกเล่ียงไม2ได+ และ ในการจัดการน้ันการตัดสินใจเปFนหัวใจในการปฏิบัติงานทุก ๆ เร่ืองทุก ๆ กรณีเพื่อดําเนินการไปสู2วัตถุประสงค� อาจมีเครื่องมือมาช2วยในการพินิจพิจารณามีเหตุผลส2วนตัวอารมณ�ความรักใคร2ชอบพอ เข+ามามีส2วนเก่ียวข+องในการตัดสินใจ และ มีลักษณะเปFนกระบวนการอันประกอบด+วยข้ันตอนต2าง ๆ ต2อเน่ืองกันไป ดังน้ี 1)  การรับรู+ถึงความต+องการหรือป1ญหา (Problem/Need Recognition)                ในข้ันตอนแรกผู+บริโภคจะตระหนักถึงป1ญหา หรือ ความต+องการในสินค+าหรือการบริการ ซ่ึงความต+องการ หรือ ป1ญหาน้ันเกิดข้ึนมาจากความจําเปFน (Needs) ซึ่งเกิดจาก                      1.1) ส่ิงกระตุ+นภายใน (Internal Stimuli) เช2น ความรู+สึกหิวข+าว กระหายนํ้า เปFนต+น                     1.2) ส่ิงกระตุ+นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ+นของส2วนประสมทางการตลาด (4 P’s) เช2น เห็นขนมเค+กน2ากินจึงรู+สึกหิว เห็นโฆษณาสินค+าในโทรทัศน� และกิจกรรมส2งเสริมการตลาด จึงเกิดความรู+สึกอยากซื้อ อยากได+ เช2น เห็นเพื่อนมีรถใหม2แล+วอยากได+ เปFนต+น                2)   การแสวงหาข+อมูล (Information Search)  



9                 เมื่อผู+บริโภคทราบถึงความต+องการในสินค+าหรือบริการแล+ว ลําดับข้ันต2อไปผู+บริโภคก็จะทําการแสวงหาข+อมูล เพื่อใช+ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล2งข+อมูลของผู+บริโภค แบ2งเปFน                      2.1) แหล2งบุคคล (Personal Sources) เช2น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู+จัก ท่ีมีประสบการณ�ในการใช+สินค+าหรือบริการน้ัน ๆ                      2.2) แหล2งทางการค+า (Commercial Sources) เช2นการหาข+อมูลโฆษณาตามส่ือต2าง ๆพนักงานขาย ร+านค+า บรรจุภัณฑ�                      2.3) แหล2งสาธารณชน (Public Sources) เช2น การสอบถามจากรายละเอียดของสินค+าหรือ บริการจากส่ือมวลชน หรือ องค�กรคุ+มครองผู+บริโภค                      2.4) แหล2งประสบการณ� (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ�ส2วนตัว ของผู+บริโภคที่เคยทดลองใช+ผลิตภัณฑ�น้ัน ๆ มาก2อน                3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)                เมื่อได+ข+อมูลจากข้ันตอนท่ี 2 แล+ว ในข้ันต2อไปผู+บริโภคก็จะทําการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกน้ัน ผู+บริโภคต+องกําหนดเกณฑ�หรือคุณสมบัติที่จะใช+ในการประเมิน เช2น ย่ีห+อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต2อหน2วย เปFนต+น               4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision)                หลังจากท่ีได+ทําการประเมินทางเลือกแล+ว ผู+บริโภคก็จะเข+าสู2ในข้ันของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต+องมีการตัดสินใจในด+านต2าง ๆ ดังน้ี                      4.1) ตราย่ีห+อท่ีซื้อ (Brand Decision)                      4.2) ร+านค+าที่ซื้อ (Vendor Decision)                      4.3) ปริมาณท่ีซื้อ (Quantity Decision)                      4.4) เวลาที่ซ้ือ (Timing Decision)                      4.5) วิธีการในการชําระเงิน (Payment-method Decision)                5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior)                หลังจากท่ีลูกค+าได+ทําการตัดสินใจซื้อสินค+า หรือ บริการไปแล+วน้ัน นักการตลาดจะต+องทําการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซ้ือ ซึ่งความพึงพอใจน้ันเกิดข้ึนจากการท่ีลูกค+าทํา การเปรียบเทียบ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง กับส่ิงที่คาดหวัง ถ+าคุณค2าของสินค+า หรือ บริการที่ได+รับจริง ตรงกับท่ีคาดหวัง หรือ สูงกว2าท่ีได+คาดหวังเอาไว+ ลูกค+าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค+า หรือ บริการน้ัน โดยถ+าลูกค+ามีความพึงพอใจ ก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ํา หรือ บอกต2อ เปFนต+น แต2เม่ือใดก็ตามท่ีคุณค2าท่ีได+รับจริงตํ่ากว2าท่ีได+ 



10  คาดหวังเอาไว+ ลูกค+าก็จะเกิดความไม2พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือ ลูกค+าจะเปล่ียนไปใช+ผลิตภัณฑ� ของคู2แข2งขัน และ มีการบอกต2อไปยังผู+บริโภคคนอ่ืน ๆ ด+วย                ด+วยเหตุน้ีนักการตลาดจึงต+องทําการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค+าหลังจากที่ลูกค+า ซ้ือสินค+า หรือ บริการไปแล+ว โดยอาจจะทําผ2านการใช+แบบสํารวจความพึงพอใจ หรือ จัดต้ังศูนย� รับข+อร+องเรียนของลูกค+า (Call Center) เปFนต+น  2.2 ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว' (Maslow’s hierarchy of needs theory) แอบราฮัม มาสโลว� (Abraham Maslow) เปFนนักจิตวิทยา และนักมานุษยวิทยาซึ่งได+นําประสบ การณ�ที่ได+จากการเปFนนักจิตวิทยา และผู+ให+คําปรึกษามาเปFนพื้นฐานในการเสนอทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรม ของมนุษย�ว2าจะมีความต+องการเปFนระดับต2างๆ ลาเฮย� (Lahey, 2004, p. 383) กล2าวถึง  กรอบความคิดท่ีสําคัญของทฤษฎีมาสโลว� ซึ่งระบุว2าบุคคลมีความต+องการเรียงลําดับจากพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด ซ่ึงถือเปFนฐานคิด หรือ สมมติฐานของทฤษฎี ดังภาพที่ 2.1          ภาพท่ี 2.1 แสดงทฤษฎีความต+องการ ตามลําดับข้ันของมาสโลว�  1) ความต+องการทางร2างกาย (Physiological needs) เปFนความต+องการข้ันพื้นฐานของมนุษย� เพื่อความอยู2รอด เช2น อาหาร เครื่องนุ2งห2ม ที่อยู2อาศัย ยารักษาโรค อากาศ นํ้าด่ืม การพักผ2อน เปFนต+น 2) ความต+องการความปลอดภัย และมั่นคง (Security or safety needs) เมื่อมนุษย�สามารถตอบสนองความต+องการทางร2างกายได+แล+ว มนุษย�ก็จะเพิ่มความต+องการในระดับที่สูงข้ึนต2อไป เช2น  ความต+องการความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย�สิน ความต+องการความมั่นคงในชีวิต และ หน+าที่การงาน 



11  3) ความต+องการความผูกพัน หรือ การยอมรับ (ความต+องการทางสังคม) (Affiliationor Acceptance needs) เปFนความต+องการเปFนส2วนหน่ึงของสังคม ซึ่งเปFนธรรมชาติอย2างหน่ึงของมนุษย� เช2น ความต+องการให+ และ ได+รับซ่ึงความรัก ความต+องการเปFนส2วนหน่ึงของหมู2คณะ ความต+องการได+รับการยอมรับ การต+องการได+รับความช่ืนชมจากผู+อ่ืน เปFนต+น 4) ความต+องการการยกย2อง (Esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เปFนความต+องการการได+รับการยกย2อง นับถือ และ สถานะจากสังคม เช2น ความต+องการได+รับความเคารพนับถือความต+องการมีความรู+ความสามารถ เปFนต+น 5) ความต+องการความสําเร็จในชีวิต (Self- actualization) เปFนความต+องการสูงสุดของแต2ละบุคคล เช2น ความต+องการท่ีจะทําทุกส่ิงทุกอย2างได+สําเร็จ ความต+องการทําทุกอย2างเพื่อตอบสนองความต+องการของตนเอง เปFนต+น 2.2.1 จากทฤษฎีลําดับข้ันความต+องการของมาสโลว� สามารถแบ2งความต+องการออกได+เปFน 2 ระดับ คือ 1) ความต+องการในระดับตํ่า (Lower order needs) ประกอบด+วยความต+องการทางร2างกาย ความต+องการความปลอดภัย และ มั่นคง และความต+องการความผูกพัน หรือ การยอมรับ 2) ความต+องการในระดับสูง (Higher order needs) ประกอบด+วย ความต+องการการยกย2อง และความต+องการความสําเร็จในชีวิต  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู�บริโภค 2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู+บริโภค  ศิริวรรณ เสรีรัตน�และคณะ (2541: 124 – 125) อ+างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing Management ได+ให+ความหมายของพฤติกรรมผู+บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีเก่ียวข+องโดยตรงกับการจัดหาให+ได+มาแล+วซึ่งการใช+สินค+า และ บริการในทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และ การกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวกับการซื้อและการใช+สินค+า           การศึกษาพฤติกรรมของผู+บริโภค เปFนวิธีการศึกษาที่แต2ละบุคคลทําการตัดสินใจท่ีจะใช+ทรัพยากร เช2น เวลา บุคลากร และอ่ืน ๆ เก่ียวกับการบริโภคสินค+า ซ่ึงนักการตลาดต+องศึกษาว2าสินค+าที่เขาจะเสนอน้ัน ใครคือผู+บริโภค (Who?) ผู+บริโภคซ้ืออะไร (What?) ทําไมจึงซ้ือ (Why?) ซื้ออย2างไร (How?) ซ้ือเม่ือไร(When?) ซื้อท่ีไหน (Where?) ซื้อและใช+บ2อยครั้งเพียงใด (How often) รวมท้ังการศึกษาว2าใครมีอิทธิพลต2อการซื้อเพื่อค+นหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผู+บริโภค 



12                 โมเดลพฤติกรรมผู+บริโภค (Consumer behavior model) เปFนการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ที่ทําให+เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ� โดยมีจุดเริ่มต+นจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุ+น (Stimulus) ที่ทําให+เกิดความต+องการ ส่ิงกระตุ+นผ2านเข+ามาในความรู+สึกนึกคิดของผู+ซื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล2องดํา ท่ีผู+ผลิต และผู+ขายไม2สามารถคาดได+ ความรู+สึกนึกคิดของผู+ซื้อที่จะได+รับอิทธิพลจากลักษณะต2าง ๆ ของผู+ซื้อ แม+จะมีการตอบสนองผู+ซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู+ซ้ือ (Buyer’s purchase decision)                 ในด+านพฤติกรรมของผู+บริโภค ผู+ผลิต และ ผู+ จําหน2ายสินค+าจะสนใจถึงพฤติกรรมของบริโภค (Buyer behavior) ซ่ึงเปFนส2วนสําคัญของการปฏิบัติการบริโภค ซึ่งหมายถึงการกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวข+องกับการแลกเปล่ียนสินค+า และ บริการด+วยเงิน และ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซึ่งเปFนตั ว กํ าหนด ให+ มี ก ร ะบวนกา รก ระทํ า น้ี  พฤ ติกร รมของ ผู+ ซื้ อ น้ั น เ ร าหมายร วม ถึ ง  ผู+ ซื้ อที่ เ ปF นอุตสาหกรรม (Industrial buyer) หรือ เปFนการซื้อบริษัทในอุตสาหกรรม หรือ ผู+ซื้อเพื่อขายต2อแต2พฤติกรรมของผู+บริโภคน้ัน เราเน+นถึงการซ้ือของผู+บริโภคเอง ปกติเรามักใช+คําว2าพฤติกรรมของลูกค+า (Customer behavior)  แทนกันกับพฤติกรรมผู+ซื้อได+คําทั้งสองคือ พฤติกรรมผู+ซื้อ และพฤติกรรมลูกค+าน้ีเปFนความหมายเหมือนกัน และ ค2อนไปในแง2ลักษณะในทางเศรษฐกิจของการบริโภคมากกว2า               พฤติกรรมผู+บริโภค ในความหมายที่ถูกต+อง มิใช2หมายถึงการบริโภค (Consumption) แต2หากหมายถึงการซื้อ (Buying) ของผู+บริโภคจึงเน+นถึงตัวผู+ ซ้ือเปFนสําคัญ และ ท่ีถูกต+องแล+วการซ้ือเปFนเพียงกระบวนการหน่ึงของการตัดสินใจ และ ไม2สามารถแยกออกได+จากการบริโภคสินค+าท้ังที่กระทําโดยตัวผู+ซ้ือเอง หรือ บริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวซ่ึงมีผู+ซื้อทําตัวเปFนผู+แทนให+การซื้อแทนน้ัน ผู+ซ้ือแทนจะเปFนผู+ทํางานแทนความพอใจของผู+ท่ีจะบริโภคอีกต2อหน่ึง ด+วยเหตุผลน้ีเอง ผู+วิเคราะห�การตลาดจึงต+องระวังอยู2เสมอถึงความสัมพันธ�น้ัน                ดังน้ันสามารถสรุปได+ว2า พฤติกรรมผู+บริโภคหมายถึง การกระทําของบุคคล ๆ หน่ึงซ่ึงเก่ียวข+อง โดยตรงกับการจัดการหาให+มา และการใช+ซ่ึงสินค+า และ บริการส2วนพฤติกรรมผู+ซ้ือน้ันหมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่เก่ียวข+องกับการแลกเปล่ียนสินค+า และ บริการด+วยเงิน และ รวมถึงการตัดสินใจ                บทบาทพฤติกรรมผู+บริโภค (Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของ ผู+บริโภค ท่ีเก่ียวข+องกับการตัดสินใจซื้อ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผู+บริโภค นักการตลาดได+นํามาประยุกต� ใช+ในการกําหนดกลยุทธ�การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ�การโฆษณา และ ผู+แสดงโฆษณา (Presenter) ให+บทบาทใดบทบาทหน่ึง เช2น ผู+ริเริ่ม ผู+มีอิทธิพล ผู+ตัดสินใจซื้อ ผู+ซ้ือ และ ผู+ใช+โดยทั่วไปมี 5 บทบาท คือ ผู+ริเริ่ม (Initiator) บุคคลที่รับรู+ถึงความจําเปFน หรือ ความต+องการ ริเริ่มซื้อ และเสนอความคิดเก่ียวกับความต+องการผลิตภัณฑ�ชนิดใดชนิดหน่ึง 1)  ผู+มีอิทธิพล (Influence) บุคคลที่ใช+คําพูดหรือการกระทําต้ังใจหรือไม2ได+ต้ังใจท่ีมีอิทธิพล 



13  ต2อการตัดสินใจซ้ือ การซื้อ และ การใช+ผลิตภัณฑ� หรือ บริการ 2)  ผู+ตัดสินใจ (Decision) บุคคลผู+ตัดสินใจ หรือ มีส2วนในการตัดสินใจว2าจะซ้ือ หรือ ไม2ซื้อ    อะไร ซื้ออย2างไร หรือ ซื้อที่ไหน 3)  ผู+ซื้อ (Buyer) บุคคลท่ีซื้อสินค+าจริง 4)  ผู+ใช+ (User) บุคคลที่เก่ียวข+องโดยตรงกับการบริโภค การใช+ผลิตภัณฑ� หรือบริการ               การวิเคราะห�พฤติกรรมผู+บริโภค (Analyzing consumer behavior) เปFนการค+นหา หรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ และการใช+ของผู+บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต+องการพฤติกรรมการซื้อและ การใช+ของผู+บริโภคคําตอบท่ีได+จะช2วยให+นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ�การตลาด(Marketing strategy) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู+บริโภคได+อย2างเหมาะสม  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส@วนประสมทางการตลาด  ฟ�ลลิป คอตเลอร� (Philip Kotler, 1984) ได+มีการแบ2งระดับของแนวความคิด และทฤษฎีเก่ียวกับตลาดออกเปFนการตลาดแบบด้ังเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบน้ี มีจุดมุ2งหมายหลัก คือการสร+างความตระหนักในตราสินค+า (brands) แบบที่เคยมุ2งเน+นกันมา โดยการตลาดที่อยู2ในระดับข้ันน้ีจะมุ2งให+ความสําคัญกับส2วนประสมการตลาด อดุลย� จาตุรงคกุล (2543 : 26) กล2าวในเรื่อง ตัวแปรหรือองค�ประกอบของส2วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว2าเปFนตัวกระตุ+นหรือส่ิงเร+าทางการตลาดท่ีกระทบต2อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยแบ2งออกได+ดังน้ี ผลิตภัณฑ� (Products) ท่ีต+องมีคุณภาพ และ รูปแบบดีไซน�ตรงตามความต+องการของลูกค+า หรือสินค+า หรือ บริการที่บุคคลและองค�กรซ้ือไปเพื่อใช+ในกระบวนการผลิตสินค+าอ่ืน ๆ หรือ ในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือ หมายถึงสินค+า หรือ บริการท่ีผู+ซ้ือสินค+า หรือ บริการท่ีผู+ซ้ือไปเพื่อใช+ในการผลิตการให+บริการ หรือ ดําเนินงานของกิจการ ฟ�ลลิป คอตเลอร� (Philip Kotler, 1984)  หรือ แม+ผลิตภัณฑ�จะเปFนองประกอบตัวเดียวในส2วนประสม ของการตลาดก็ตาม แต2เปFนตัวสําคัญท่ีมีรายละเอียดท่ีจะต+องพิจารณาอีกมากมาย ดังน้ี เช2นความหลากหลายของผลิตภัณฑ� (Produce Variety) ช่ือตราสินค+าของผลิตภัณฑ� (Brand Name) คุณภาพของผลิตภัณฑ� (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ� (Warranties) และ การรับคืนผลิตภัณฑ� (Returns) (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) ราคา (Pricing) ต+องเหมาะสมกับตําแหน2งทางการแข2งขันของสินค+า และ สร+างกําไรในอัตราที่เหมาะสมสู2กิจการ หรือ จํานวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเปFนค2าสินค+า หรือ บริการ หรือ ผลรวมของมูลค2าที่ผู+ซื้อทําการแลกเปล่ียน เพื่อให+ได+มาซ่ึงผลประโยชน�จากการมี หรือ การใช+ผลิตภัณฑ�สินค+า หรือ บริการ หรือ



14  นโยบายการต้ังราคา (Pricing Policies) (ณัฐ อิรนพไพบูลย�, 2554) หรือ มูลค2าของสินค+า และบริการท่ีวัดออกมาเปFนตัวเงิน การกําหนดราคา มีความสําคัญต2อกิจการมาก กิจการไม2สามารถกําหนดราคาสินค+าเองได+ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะต+องกําหนดต+นทุนการผลิต สภาพการแข2งขัน กําไรท่ีคาดหมาย ราคาของคู2แข2งขัน ดังน้ันกิจการจะต+องเลือกกลยุทธ�ท่ีเหมาะสมในการกํากําหนดราคาสินค+า และบริการประเด็นสําคัญจะต+องพิจารณาเก่ียวกับราคาได+แก2 ราคาสินค+าที่ระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีให+ส2วนลด (Discounts) ราคาท่ีมีส2วนยอมให+ (Allowances) ราคาที่มีช2วงระยะเวลาที่การชําระเงิน (Payment Period) และ ราคาเง่ือนไขให+สินเช่ือ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) ช2องทางการจัดจําหน2าย (Place) ก็เน+นช2องทางการกระจายสินค+าที่ครอบคลุม และ ท่ัวถึงสามารถเข+าถึงกลุ2มลูกค+าเป�าหมายทุกส2วนได+เปFนอย2างดี หรือ เปFนช2องทางการจัดจําหน2ายเปFนเส+นทางเคล่ือนย+ายจากผู+ผลิตไปยังผู+บริโภค หรือ ลูกค+า ซึ่งอาจผ2านคนกลาง หรือ ไม2ผ2านก็ได+ ในช2องทางการจัดจําหน2ายประกอบด+วย ผู+ผลิต ผู+บริโภค หรือ ผู+ใช+ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรือ ลูกค+าทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และ คนกลาง (Middleman) โลจิสติกส�ทางการตลาดเปFนการวางแผนการปฏิบัติตามแผน และ การควบคุมการเคล่ือนย+ายสินค+าจากจุดเริ่มต+นไปยังจุดที่ต+องการ เพื่อตอบสนองความต+องการของลูกค+าโดยมุ2งผลกําไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย�, 2554) หรือ กลยุทธ�ทางการตลาดในการทําให+มีผลิตภัณฑ�ไว+พร+อมจําหน2าย สามารถก2ออิทธิพลต2อการพบผลิตภัณฑ� แน2นอนว2าสินค+าที่มีจําหน2ายแพร2หลายและ ง2ายที่จะซื้อก็จะทําให+ผู+บริโภคนําไปประเมินประเภทของช2องทางที่นําเสนอก็อาจก2ออิทธิพลต2อการรับรู+ภาพพจน�ของผลิตภัณฑ� (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) หรือ ช2องทางการจัดจําหน2ายที่เก่ียวข+องกับหน2วยเศรษฐกิจต2าง ๆ ที่มีส2วนร2วมในกระบวนการนําพาสินค+าจากผู+ผลิตไปสู2มือผู+บริโภค ซึ่งการตัดสินใจเลือกช2องทางการจัดจําหน2ายที่เหมาะสม มีความสําคัญต2อกําไรของหน2วยธุรกิจ รวมท้ังมีผลกระทบต2อการกําหนดส2วนผสมทางการตลาดที่เก่ียวข+องอ่ืน ๆ เช2น การต้ังราคา การโฆษณา (ภูดินันท� อดิทิพยางกูร, 2555) หรือ การกระจายสินค+าเปFนกิจกรรมท่ีเก่ียวข+องกับการเคล่ือนย+ายตัวสินค+า จากผู+ผลิตไปยังผู+บริโภค หรือ ผู+ใช+ทางอุตสาหกรรมการขนส2ง และ การเก็บรักษาตัวสินค+าภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง และ ระบบช2องทางการจัดจําหน2ายของธุรกิจน้ัน (ชานนท� รุ2งเรือง, 2555) การส2งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเน+นท้ังการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ส2งเสริมการขาย และการตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรียกว2า 4P ซ่ึงนําไปสู2การได+ครอบครองส2วนแบ2งทางการตลาดที่เพิ่มข้ึนตามเป�าหมายของกิจการ ระดับที่สองคือการตลาด ที่มุ2งเน+นทางด+านของการสร+างประสบการณ�ท่ีดีน2าประทับใจให+กับลูกค+า ก็จะนําไปสู2การสร+างความผูกพันทางด+านอารมณ�ท่ีแนบแน2นต2อผู+บริโภค โดยผลลัพธ�ที่คาดหวังจากกิจการในการดําเนินกลยุทธ�ทางการตลาดระดับที่สองน้ี คือกิจการจะสามารถมีส2วนแบ2งการตลาดในจิตใจของลูกค+าสูงข้ึนเม่ือเทียบกับคู2แข2งขัน (ณัฐ อิรนพไพบูลย�, 2554) หรือเปFนกิจกรรมที่ติดต2อส่ือสารไปยัง



15  ตลาดเป�าหมาย เพื่อเปFนการให+ความรู+ ชักจูง หรือ เปFนการเตือนความจําเปFนของตลาดเป�าหมายท่ีมีต2อสินค+า และ ผลิตภัณฑ�สินคา หรือ บริการการโฆษณา การส2งเสริมการขาย (ชานนท� รุ2งเรือง, 2555) หรือเปFนเครื่องมือการส่ือสาร เพื่อสร+างความพึงพอใจต2อตราสินค+า หรือ บริการความคิดต2อบุคคลโดยใช+เพื่อจูงใจ ให+เกิดความต+องการเพื่อเตือนความทรงจํา ในผลิตภัณฑ�โดยคาดว2าจะมีอิทธิพลต2อความรู+สึกความเช่ือ และ พฤติกรรมการซ้ือ (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547)  2.5 กลุ@มธุรกิจหัตถกรรมจักสาน   กลุ2มผู+ประกอบการ กลุ2มผู+ผลิต : กลุ2มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ+านสันป5าม2วง  สถานที่ผลิต : บ+านเลขที่ 30 หมู2ท่ี 4 ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000        โทร 054-458633 และ 081-6027771  ประธานกลุ2ม : กํานันผ2องศรี ปรีชาพงศ�มิตร  สถานที่ต้ังกลุ2ม : บ+านเลขท่ี 30 หมู2ที่ 4 ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  2.5.1 เอกลักษณ�จุดเด2นของผลิตภัณฑ� 1) เปFนงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ�โดยใช+ภูมิป1ญญาท+องถ่ิน  2)  มีความประณีต สวยงาม 3)  สามารถทําตามรูปแบบท่ีลูกค+าต+องการได+  4)  ลวดลายเฉพาะตัว และมีเอกลักษณ�ของหัตกรรมจักสานผักตบชวา  5)  สามารถทําการผลิตได+หลายรูปแบบ   จุดเด2นของกลุ2ม 1) มีจํานวนสมาชิกเครือข2ายเปFนจํานวนมาก (620 คน) ทําให+สามารถรับคําส่ังซ้ือ ได+คราวละจํานวนมาก ๆ 2)   เปFนสถานที่ศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานท้ังในประเทศ และ ต2างประเทศ 3)   ประธานกลุ2มเปFนผู+นําชุมชน 4)   ที่ต้ังของกลุ2มไม2ห2างไกลจากตัวเมืองมาก 5)   ใกล+สถานที่ท2องเที่ยว (วัดอนาลโยทิพยาราม) 6)   กลุ2มได+รับรางวัลชนะเลิศ กลุ2มอาชีพดีเด2น ป� 2543 จากกรมพัฒนาชุมชน   



16  ความสัมพันธ�กับชุมชน วัตถุดิบ และ แรงงานทั้งหมดมาจากชุมชน พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มีการแบ2งหน+าที่กันทํางาน   มีการประชุมเปFนประจําทุกเดือน มีความเอ้ืออารีต2อกัน มีการแบ2งหน+าที่กันทําอย2างชัดเจน มีการถ2ายทอดภูมิป1ญญาให+กับคนรุ2นหลัง เช2นเยาวชน รายได+จากการจําหน2ายมีการแบ2งไว+ส2วนกลางเพื่อใช+ในการพัฒนาหมู2บ+าน และ ชุมชน สร+างงานสร+างรายได+ให+กับคนในชุมชน และ สมาชิกเครือข2าย มาตรฐานและรางวัลท่ีได+รับ 1)   ได+รับรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มผช.) เลขท่ี 388-3/2539  2)   ได+ระดับ 4 ดาว จาการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ�ไทย ป� 2547  3)   ได+ระดับ 5 ดาว จาการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ�ไทย ป� 2549 4)   หมู2บ+านอุตสาหกรรมจักสานผักตบชวา ป� 2549  5)   ได+รับตราสัญลักษณ� PHAYAO BRAND วัตถุดิบและส2วนประกอบ 1)   ก+านผักตบชวาที่ตากแห+งแล+ว  2)   สีย+อม กํามะถัน  3)   แบบพิมพ� รูปแบบต2าง ๆ  4)   กรรไกร สายวัดฆ+อนไม+บรรทัด  5)   นํ้ายาเคลือบเงา วานิช  6)   อุปกรณ�ในการตกแต2ง เช2น แท2งไม+ สายหนัง ตัวตอก ตาไก2 ลูกป1ด เชือก อ่ืน ๆ  7)   จักรอุตสาหกรรม  8)   ผ+า ซิป  2.6 บทบาทของบ�านสันปHาม@วง ในอดีต ชาวบ+านตําบลสันป5าม2วง มีอาชีพทําไร2 ทํานา หาของป5า และ การประมง ตําบลสันป5าม2วง มีสภาพภูมิศาสตร�ติดกับกว�านพะเยา มีผักตบชวาลอยอยู2มากมาย ผักตบชวาเปFนเพียงวัชพืช ท่ีไม2มีคุณค2าแต2อย2างใด ชาวบ+านนํายอดอ2อนมาปรุงอาหาร และ นําลําต+นที่ กําจัดท้ิงมาหมักปุ&ยเท2าน้ัน ต2อมาในป�  พ.ศ. 2524 ได+มีแม2ชี 2 ท2าน จากสํานักสงค�แห2งหน่ึงซึ่งมีความรู+ และ ประสบการณ�ในการทําหัตถกรรมผักตบชวา มาพํานักอาศัยอยู2ในเขตตําบลสันป5าม2วง ได+นําความรู+ในการทําหัตถกรรมจากผักตบชวา  มาฝ�กสอนให+กับกลุ2มแม2บ+านตําบลสันป5าม2วง เปFนอาชีพเสริมให+แก2ชาวบ+านหลังฤดูทํานา โดนเริ่มจากการสอนชาวบ+านนําก+านผักตบชวา มาจักสานเปFนของชําร2วย และ เปลญวน ซึ่งใช+วิธีการท่ีไม2ซับซ+อนมาก  



17  โดยการนําเอาก+านผักตบชวามาตากให+แห+ง และ สานข้ึนรูปเปFนผลิตภัณฑ�รูปแบบต2าง ๆ แต2ไม2เปFนท่ีต+องการของตลาด เน่ืองจากผลิตภัณฑ�ไม2มีความคงทน สวยงาม และข้ึนราง2าย ผลิตภัณฑ�บางชนิดใช+วัตถุดิบเยอะ และใช+เวลามาก เช2น เปลญวน แต2ราคาตํ่า ผลตอบแทนที่ได+ไม2คุ+มค2ากับแรงงานที่ทําไป ต2อมาได+มีส2วนราชการต2าง ๆ ในจังหวัดพะเยา ได+แก2 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได+หาวิทยากรมาฝ�กอบรม ให+ความรู+เพิ่มทักษะเก่ียวกับการตากแห+งโดยการผ่ึงแดด และการนํามาอบกํามะถัน ผลิตภัณฑ�ท่ีฝ�กหัดจักสาน ได+แก2 กระจาดรูปไข2 จานรองแก+ว เปFนต+น จนกระท่ังกรมส2งเสริมอุตสาหกรรมได+พิจารณาคัดเลือก หมู2บ+านสันป5าม2วง เปFนหมู2บ+านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท2องเท่ียว ตามโครงการหมู2บ+านอุตสาหกรรม จากน้ันได+มีส2วนราชการต2าง ๆ เข+ามาให+การสนับสนุน และ ส2งเสริมพัฒนารูปแบบ และ กระบวนการผลิต ได+แก2 องค�การบริหารส2วนตําบลสันป5าม2วง สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองพะเยา สํานักงานสหกรณ�จังหวัดพะเยา สํานักงานพาณิชย�จังหวัดพะเยา ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองพะเยา และ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ท่ีสนับสนุนงบประมาณ จัดฝ�กอบรมทําผลิตภัณฑ�ผักตบชวาข้ันเพิ่มทักษะ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเปFนต+น ป1จจุบันได+มีการพัฒนาที่กระบวนการผลิต รูปแบบ ความคงทน และความสวยงาม เปFนที่ต+องการของตลาด ตลอดจนมีการขยายกําลังการผลิตไปยังหมู2บ+าน และ ตําบลที่อยู2ใกล+เคียง เพื่อให+มีกําลังผลิตท่ีเพียงพอกับการรับคําส่ังซื้อของตลาดได+   2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข�อง   นางสาวกิติยา สุนทรเพิ่มทรัพย� (2551) ได+ศึกษาเรื่องป1จจัยท่ีมีผลต2อการซ้ือขนมไทยของผู+บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ขนมบ+านอัยการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค�เพื่อ  1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อขนมไทยจากร+านขนมบ+านอัยการของผู+บริโภคในกรุงเทพมหานคร  2) ศึกษาความสัมพันธ�ระหว2างป1จจัยส2วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อขนมไทยจากร+านขนมบ+าน อัยการของผู+บริโภคในกรุงเทพมหานคร    3) ศึกษาผลของป1จจัยส2วนบุคคลท่ีมีต2อการให+ระดับความสําคัญของส2วนประสมทางการตลาด ท่ีมีต2อการซื้อขนมไทยจากร+านขนมบ+านอัยการของผู+บริโภคในกรุงเทพมหานคร  โดยกลุ2มตัวอย2าง คือผู+ท่ีซื้อ หรือ เคยซ้ือขนมไทยจากร+านขนมบ+านอัยการจํานวน  400  ตัวอย2าง ระหว2างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง มกราคม พ.ศ. 2551 การวิเคราะห�ข+อมูลใช+การแจกแจงความถ่ี ค2าร+อยละ ค2าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร� t-Test และ F-Test ผลการศึกษาพบว2ากลุ2มตัวอย2าง



18  ส2วนใหญ2เปFนเพศหญิง อายุระหว2าง 20-30 ป� มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปFนพนักงานบริษัทเอกชน และ มีรายได+เฉล่ียต2อเดือนระหว2าง 10,001-20,000 บาท ซื้อขนมบ+านอัยการ 1-2 ครั้งต2อเดือน เปFนจํานวนเงินเฉล่ียครั้งละ 50-100 บาท โดยขนมที่ชอบซื้อคือ ขนมเป��ยะ และซื้อจากสาขาเซ็นทรัลลาดพร+าว มากที่สุด โดยซื้อมารับประทานเอง สําหรับการทดสอบความสัมพันธ�ระหว2างป1จจัยส2วนบุคคลกับพฤติกรรมในการซ้ือขนมบ+านอัยการ ณ ระดับความเช่ือม่ันร+อยละ 95 พบว2า  1) เพศ และการศึกษา มีความสัมพันธ�กับความถ่ีในการซ้ือขนมไทย  2) เพศ อาชีพ และรายได+เฉล่ียมีความสัมพันธ�กับจํานวนเงินท่ีซื้อขนมไทย  3) เพศ มีความสัมพันธ�กับวัตถุประสงค�ในการซื้อเพื่อรับประทานเอง  4) อาชีพและรายได+เฉล่ียมีความสัมพันธ�กับวัตถุประสงค�เพื่อซื้อเปFนของขวัญของฝาก  5) ระดับการศึกษาและอาชีพมีความสัมพันธ�กับวัตถุประสงค�เพื่อจัดเล้ียงสังสรรค�  6) เพศและอาชีพมีความสัมพันธ�กับวัตถุประสงค�ในการซื้อเพื่ออยากลองรับประทาน  7) เพศและการศึกษามีความสัมพันธ�กับบุคคลที่มีส2วนในการตัดสินใจซ้ือขนมบ+านอัยการ  ส2วนความสําคัญของป1จจัยส2วนประสมทางการตลาด พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2ให+ความสําคัญด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา และ ด+านช2องทางการจัดจําหน2าย ในระดับมาก ส2วนด+านการส2งเสริมการตลาดมีความสําคัญในระดับน+อย การทดสอบความแตกต2างของการให+ระดับความสําคัญป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ด+าน จําแนกตามป1จจัยส2วนบุคคลพบว2า กลุ2มตัวอย2างที่มีรายได+เฉล่ียแตกต2างกันให+ความสําคัญต2อป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดด+านผลิตภัณฑ�รวมแตกต2างกัน นอกจากน้ีกลุ2มตัวอย2างท่ีมีเพศแตกต2างกันให+ความสําคัญในส2วนของการหาซื้อได+ง2ายและการมีหลายสาขาให+เลือกแตกต2างกัน อายุที่แตกต2างกันให+ความสําคัญกับรูปแบบ และ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ� และ การมีพนักงานขายแนะนําสินค+าแตกต2างกัน อาชีพท่ีแตกต2างกันให+ความสําคัญกับความสะอาดและทันสมัยของสถานท่ีซื้อแตกต2างกัน ระดับรายได+เฉล่ียที่แตกต2างกันให+ความสําคัญกับรูปแบบ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ� ช่ือเสียง และภาพลักษณ�แตกต2างกัน ท่ีระดับความเช่ือมั่นร+อยละ 95 ดังน้ันผู+ประกอบการควรเน+นด+านผลิตภัณฑ�ของขนมไทยในด+านรสชาติ และ มีความหลายหลากของประเภทขนม โดยมีรูปแบบบรรจุภัณฑ�สวยงาม เพื่อดึงดูดผู+บริโภคให+ซื้อ และ รักษาภาพลักษณ�สินค+าให+มีมาตรฐานสร+างการรับรู+ให+ผู+บริโภครู+สึกว2าคุณภาพเหมาะสมกับราคา และ ควรมีป�ายราคาชัดเจน ด+านสถานท่ีจัดจําหน2ายจะต+องสะอาด ทันสมัย มีการจัดเรียงสินค+าอย2างเปFนระเบียบ และ จัดให+มีพนักงานขายคอยแนะนําสินค+าเพื่อให+ลูกค+าเข+าใจมากข้ึน ทําเลที่ต้ังควรเปFนห+างสรรพสินค+า เพื่อให+ผู+บริโภคหาซื้อได+ง2าย  



19   เสาวนีย�  พานิล (2551) ได+ศึกษาเรื่อง ป1จจัยท่ีมีผลต2อการซ้ือสินค+าในร+านค+าปลีกแบบด้ังเดิม กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก2น โดย มหาวิทยาลัยขอนแก2นได+ทําการศึกษาเร่ือง ป1จจัยท่ีมีผลต2อการซื้อสินค+าในร+านค+าปลีกแบบด้ังเดิมกรณีศึกษาจังหวัดขอนแก2นมีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาป1จจัยด+านประชากรศาสตร�ท่ีมีผลต2อป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดของร+านค+าปลีก แบบด้ังเดิม   2) ศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อสินค+าท่ีมีผลต2อการเลือกใช+บริการร+านค+าปลีกแบบด้ังเดิม  3) ศึกษาป1จจัยด+านส2วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต2อการซื้อสินค+าท่ีร+านค+าปลีกแบบด้ังเดิม โดยใช+แบบสอบถามกับกลุ2มตัวอย2างจํานวน 400 คนวิเคราะห�ข+อมูลโดยใช+สถิติพรรณนาได+แก2ค2าความถ่ีค2าร+อยละค2าเฉล่ียและส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมานได+แก2การเปรียบเทียบค2าเฉล่ียสําหรับประชากร 2 กลุ2มท่ีมีอิสระต2อกันการวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการวิเคราะห�ค2าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีการประมวลด+วยความรู+ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร�ผลการศึกษาพบว2าผู+บริโภคส2วนใหญ2เปFนผู+หญิงมีอายุระหว2าง 15 ถึง 22 ป�และมีรายได+เฉล่ียต2อเดือนตํ่ากว2า 500 บาทส2วนด+านพฤติกรรมน้ันผู+บริโภคส2วนใหญ2มีความถ่ีในการซ้ือสินค+าโดยเฉล่ีย 1 ถึง 2 คร้ังต2อสัปดาห� และ มีค2าใช+จ2ายในการซื้อสินค+าโดยเฉล่ียคร้ังละประมาณ 50 ถึง 100 บาทด+านส2วนประสมทางการตลาดป1จจัยด+านร+านค+าพบว2าผู+ตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2ให+ความสําคัญด+านการค+าท่ีมีความน2าเช่ือถือ และ เปFนที่คุ+นเคยเปFนอย2างดีมากที่สุดป1จจัยด+านราคาพบว2า ผู+ตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2ให+ความสําคัญในเรื่องของราคาท่ีไม2เปล่ียนแปลงบ2อยมากที่สุด ป1จจัยด+านสถานที่พบว2าผู+ตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2ให+ความสําคัญในเร่ืองของร+านค+าท่ีอยู2ใกล+ท่ีพักอาศัย และ เปFนทางผ2านประจํามากที่สุด ป1จจัยทางด+านการส2งเสริมทางการตลาดพบว2าผู+ตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2ให+ความสําคัญเรื่องการรณรงค�ให+หันมาใช+บริการร+านค+าของชําร+านโชว�ห2วย มากที่สุดผลการทดสอบสมมติฐานพบว2า เพศ อายุ และ รายได+เฉล่ียต2อเดือนท่ีแตกต2างกันให+ความสําคัญต2อป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดที่แตกต2างกัน ธิดารัตน�  ศิริศักด์ิพาณิชย� (2551) ได+ศึกษาเร่ือง ป1จจัยที่มีผลต2อการซื้อผ+าทอมือของผู+บริโภคตามโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ� จังหวัดสุพรรณบุรี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การศึกษาวิจัยเรื่องป1จจัยท่ีมีผลต2อการตัดสินใจซื้อผ+าทอมือของผู+บริโภค ตามโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ� จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค�  1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผ+าทอมือของผู+บริโภค  2) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อผ+าทอมือของผู+บริโภค ตามโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ�  จังหวัดสุพรรณบุรี  3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการการตัดสินใจซ้ือผ+าทอมือ ตามโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ�  



20  ของผู+บริโภค จําแนกตามป1จจัยส2วนบุคคล โดยใช+กลุ2มตัวอย2าง จํานวน 385 คน ผลการวิจัยพบว2า 1) การศึกษาพฤติกรรมการซื้อผ+าทอมือ พบว2าผู+บริโภคส2วนใหญ2เคยซื้อผ+าทอมือในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ� จังหวัดสุพรรณบุรี คิดเปFนร+อยละ 56.7 เหตุผลในการซื้อคือ เพื่อใช+ในโอกาสพิเศษมากท่ีสุด คิดเปFนร+อยละ 30.1 ในการซ้ือผู+บริโภคพิจารณาซื้อจากคุณภาพของเน้ือผ+า ร+อยละ 58.6 ความต+องการซ้ือผ+าทอมือแยกตามลักษณะของผ+า พบว2าผู+บริโภคมีความต+องการผ+าไหมมากที่สุด คิดเปFนร+อยละ 38.2 ประเภทของผ+าต+องการผ+าพื้นคิดเปFนร+อยละ 54.7 โทนสีที่ต+องการคือโทนสีอ2อนมากท่ีสุด ร+อยละ 20.5 ลักษณะเน้ือผ+าต+องการเน้ือผ+าแบบเรียบเปFนมันเงา ร+อยละ 47.2 สําหรับลวดลายต+องการลวดลายแบบไทยมากท่ีสุดคิดเปFนร+อยละ 55 2) ระดับการตัดสินใจซ้ือผ+าทอมือของผู+บริโภค พบว2า ผู+บริโภคมีการตัดสินใจซื้อ ด+านกระบวนการผลิตในระดับมาก (X ̅ = 3.62, S.D. = 1.05) ด+านคุณภาพการผลิตในระดับมาก (X ̅= 3.51, S.D. = 0.92) ด+านผลิตภัณฑ� ในระดับมาก (X ̅ = 3.68, S.D. = 0.91) ด+านราคาในระดับมาก (X ̅ = 3.47, S.D. = 1.05) ด+านสถานที่จัดจําหน2ายในระดับมาก (X ̅ = 3.30, S.D. = 0.95) และด+านการส2งเสริมการตลาดในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.06, S.D. = 1.10) 3) การเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซ้ือผ+าทอมือ ในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ� จังหวัดสุพรรณบุรี พบว2าเพศมีผลต2อการตัดสินใจซื้อด+านกระบวนการผลิต ด+านคุณภาพการผลิตและด+านราคา ไม2แตกต2างกัน แต2มีผลต2อการตัดสินใจซื้อด+านผลิตภัณฑ� สถานท่ีจัดจําหน2าย และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาการส2งเสริมการตลาดแตกต2างกัน อายุมีผลต2อการตัดสินใจซ้ือด+านการส2งเสริมการตลาดไม2แตกต2างกัน แต2มีผลต2อการตัดสินใจซ้ือด+านกระบวนการผลิต ด+านคุณภาพการผลิต ด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา และ ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย แตกต2างกัน ระดับการศึกษามีผลต2อการตัดสินใจซื้อด+านคุณภาพการผลิตไม2แตกต2างกัน แต2มีผลต2อการตัดสินใจซ้ือด+านกระบวนการผลิตด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา ด+านสถานที่จัดจําหน2าย และ การส2งเสริมการตลาดแตกต2างกัน อาชีพมีผลต2อการต2อการตัดสินใจซื้อด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา ไม2แตกต2างกัน แต2มีผลต2อการตัดสินใจซื้อด+านกระบวนการผลิต ด+านสถานที่จัดจําหน2าย และ ด+านการส2งเสริมการตลาดแตกต2างกัน ส2วนรายได+มีผลต2อการตัดสินใจซ้ือทุกด+าน คือ ด+านการผลิต และการตลาดแตกต2างกัน  นายสังวาล  ธงทัศวรรธนะ (2552) ได+ศึกษาเรื่อง ป1จจัยที่มีผลต2อการซื้อเวชภัณฑ� และอาหารเสริมของบริษัท เวทโปรดักส�แอนด�คอนซัลแตนท� จํากัด โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดที่มีผลต2อการเลือกซื้อเวชภัณฑ� และ อาหารเสริมของลูกค+าบริษัทเวทโปรดักส�แอนด�คอนซัลแตนท� จํากัด โดยใช+



21  แบบสอบถามจํานวน 156 คน และ วิเคราะห�ข+อมูลโดยใช+โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และ สถิติท่ีใช+ในการวิเคราะห�ข+อมูลได+แก2ค2าร+อยละความถ่ีค2าเฉล่ียส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t- test ,f- test และ LSD ผลการศึกษาสรุปได+ว2าตัวอย2างส2วนใหญ2เปFนเพศชายและ มีอายุระหว2าง 46 ถึง 55 ป� จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท2าโดยประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจครอบครัวมีปริมาณการเล้ียงสุกรอยู2ระหว2าง 10,001- 20,000 ตัวซึ่งส2วนใหญ2เปFนลูกค+าบริษัทเวทโปรดักส�แอนด�คอนซัลแตนท� จํากัด มาเปFนเวลา 3-6 ป� และ มียอดซื้อผลิตภัณฑ�ของบริษัทต2อเดือนอยู2ระหว2าง 50,000-100,000 บาทต2อเดือน ในส2วนใหญ2พบว2าผู+บริโภคกลุ2มตัวอย2างพิจารณาเลือกซื้อสินค+าจากส2วนผสมของสินค+าเปFนลําดับแรก ด+วยมีวิธีการช2วยในการตัดสินใจซื้อสินค+าคือ การตรวจสอบจากราคาสินค+า  ซึ่งชําระเงินโดยใช+บัตรเครดิต  2 เดือน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต2อการตัดสินใจ คือตนเอง และ ถ+าเปFนสินค+าท่ีผลิตจากภายในประเทศใช+วัตถุดิบคุณภาพสูงโรงงานได+รับมาตรฐาน iso 9001 version 2000 และ GMP จาก อย. และ กรมปศุสัตว�มีการทดลองสนับสนุน และ มีราคาแพงกลางพบว2า กลุ2มตัวอย2างขอตัดสินใจดูก2อนสาเหตุที่ซ้ือคือ พิจารณาท่ีคุณภาพสินค+า และ พบว2ากลุ2มตัวอย2างมีความ พึงพอใจต2อส2วนแทนพิเศษเปFนอันดับแรกมากท่ีสุด ส2วนการทดสอบสมมติฐานพบว2ากลุ2มตัวอย2างที่อายุแตกต2างกันให+ความสําคัญกับป1จจัยด+านการผลิตแตกต2างกันสาขาวิชาท่ีเรียน และ ยอดซ้ือผลิตภัณฑ�ต2อเดือนแตกต2างกันให+ความสําคัญกับป1จจัยด+านการผลิตภัณฑ�ด+านราคา ด+านช2องทางการจัดจําหน2าย และ ด+านการส2งเสริมการตลาด แตกต2างกันปริมาณการเล้ียงสุกรแตกต2างกันให+ความสําคัญกับป1จจัยด+านราคา ด+านช2องทางการจัดจําหน2าย และ ด+านการส2งเสริมทางการตลาดแตกต2างกัน ยอดซ้ือผลิตภัณฑ�ต2อเดือนแตกต2างกันให+ความสําคัญกับป1จจัยด+านการผลิตด+านช2องทางการจัดจําหน2าย และด+านการส2งเสริมการตลาดแตกต2างกัน ข+อมูลทั่วไปของฟาร�มสุกรยกเว+นประเภทธุรกิจมีความสัมพันธ�กับการพิจารณาเลือกซ้ือเวชภัณฑ� และ อาหารเสริม  สุเทพ ช2วยอุระชน  (2556) ได+ศึกษาเรื่อง ป1จจัยท่ีมีผลต2อการซ้ือสินค+าสหกรณ�ของสมาชิกสหกรณ�การเกษตรนิคมฯ ลํานํ้าน2าน จํากัด จังหวัดอุตรดิตถ�  โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อ ศึกษา  1) ป1จจัยด+านประชากรศาสตร�ของสมาชิกสหกรณ�ในการซ้ือสินค+าของสหกรณ�  2) ระดับความสําคัญของป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดในการซ้ือสินค+าของสหกรณ� 3) ความสัมพันธ�ของป1จจัยด+านประชากรศาสตร�ของสมาชิกที่มีผลต2อการซื้อสินค+าของสหกรณ� 4) ความสัมพันธ�ของป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดที่มีผลต2อการซ้ือสินค+าของสหกรณ� ประชากรท่ีใช+ในการศึกษา คือ สมาชิกท่ีซื้อสินค+าของสหกรณ�การเกษตรนิคมฯ ลํานํ้าน2าน จํากัด จํานวน 288 คน โดยศึกษาจากกลุ2มตัวอย2าง 168 คน เครื่องมือท่ีใช+ในการเก็บรวบรวม 



22  ข+อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช+ในการวิเคราะห�ข+อมูลได+แก2 ค2าความถ่ี ค2าร+อยละ ค2าเฉล่ีย ส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบไคสแควร� ผลการศึกษาพบว2า  1) สมาชิกสหกรณ�ส2วนใหญ2เปFนเพศหญิง อายุระหว2าง 41-50 ป� การศึกษาระดับประถมศึกษา หรือตํ่ากว2า ระยะเวลาการเปFนสมาชิก 5 - 10 ป� รายได+ของครัวเรือนต2อเดือนไม2เกิน 4,000 บาท พื้นท่ีทําการเกษตร 6-25 ไร2 การซ้ือสินค+าของสหกรณ�ส2วนใหญ2ซื้อพันธุ�สัตว� อาหารสัตว� ปุ&ย พันธุ�พืช เคมีการเกษตร ตามลําดับ ความถ่ีในการซื้อสินค+าสหกรณ�ต2อป� ตํ่ากว2า 5 คร้ัง และ ปริมาณซ้ือตํ่ากว2า 1,000 บาทต2อครั้ง  2) ป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดในการซื้อสินค+าสหกรณ�โดยรวมแล+วอยู2ในระดับมาก โดยมีระดับความสําคัญตามลําดับ ดังน้ี ด+านการบริการ คุณภาพสินค+า และ การประชาสัมพันธ�ของสหกรณ�ความสัมพันธ� ด+านประชากรศาสตร� และ ป1จจัยส2วนประสมทางการตลาด พบว2า เพศ อายุ และ รายได+ของครัวเรือน มีความสัมพันธ�กับตราสินค+า (ย่ีห+อ) ของสินค+าที่จัดหามาจําหน2ายท่ีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 รายได+ของครัวเรือนมีความสัมพันธ�กับชนิดของสินค+าสหกรณ�ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ พื้นท่ีในการทําการเกษตร มีความสัมพันธ�กับการประชาสัมพันธ�ของสหกรณ�ท่ีระดับ 0.01 และ มีความสัมพันธ�กับการบริการของสหกรณ�ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  3) ความสัมพันธ�ของป1จจัยด+านประชาการศาสตร�ของสมาชิกท่ีมีผลต2อการซื้อสินค+าของสหกรณ� พบว2าพื้นท่ีในการทําการเกษตร มีความสัมพันธ�กับการซื้อสินค+าของสมาชิกสหกรณ�ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และ ด+านชนิดสินค+าที่ซื้อ ได+แก2 ปุ&ย เพศ และ ระยะเวลาการเปFนสมาชิก มีความสัมพันธ�กับการซ้ือสินค+าของสมาชิกสหกรณ�ด+านชนิดสินค+าที่ซ้ือ ได+แก2 ปุ&ย และ เคมีการเกษตร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  4) ความสัมพันธ�ของป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต2อการซื้อสินค+าของสหกรณ� พบว2า คุณภาพสินค+า ชนิดของสินค+าสหกรณ� และ ราคาของสินค+า มีความสัมพันธ�กับการซื้อสินค+าด+านปริมาณท่ีซื้อสินค+าต2อป� ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และ คุณภาพสินค+าและชนิดของสินค+าสหกรณ�มีความสัมพันธ�กับการซื้อสินค+าสหกรณ� ด+านชนิดสินค+าที่ซ้ือท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ได+แก2 เคมีการเกษตร และ ปุ&ย และ ราคาของสินค+า และ บรรจุภัณฑ� มีความสัมพันธ�กับความถ่ีในการซ้ือสินค+าต2อป� และ บรรจุภัณฑ�หีบห2อสินค+ามีความสัมพันธ�กับการซื้อสินค+าปริมาณท่ีซื้อสินค+าต2อป� ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 นางสาวจงกล ผิวดํา (2551) ได+ศึกษาเรื่อง ป1จจัยท่ีมีอิทธพลต2อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�ผ+าไหมของข+าราชการอําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อ  1) เพื่อต+องการทราบป1จจัยที่มีอิทธิพลต2อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�ผ+าไหมของข+าราชการกรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวดกระบ่ี  2) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง วางแผนการดําเนินธุรกิจในธุรกิจจําหน2ายผลิตภัณฑ�ผ++าไหม 



23  ช่ือเรื่อง ป1จจัยท่ีมีอิทธพลต2อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�ผ+าไหมของข+าราชการกรณีศึกษา : อําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค�เพื่อต+องการทราบป1จจัยท่ีมีอิทธิพลต2อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�ผ+าไหมของข+าราชการ และนําผลที่ได+จากการวิจัยไปใช+เปFนแนวทางในการปรับปรุง วางแผนการดําเนินธุรกิจ จําหน2ายผลิตภัณฑ�ผ+าไหม กลุ2มตัวอย2างท่ีใช+ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ข+าราชการในอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จํานวน 359 ราย ใช+แบบสอบถามเปFนเครื่องมือในการเก็บข+อมูล และวิเคราะห�ข+อมูลด+วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป ใช+สถิติเชิงพรรณาอธิบายค2าความถ่ี (Frequency) ค2าร+อยละ (Percentage) ค2าเฉล่ีย (Mean) ค2าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการหาความสัมพันธ�ของตัวแปรโดยใช+สถิติ One Way ANOVA วิเคราะห�ความสัมพันธ�ของข+อมูลพื้นฐานของผู+ตอบแบบสอบถามกับป1จจ1ยที่มีอิทธิพลต2อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ�ผ+าไหมที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัยปรากฏดังน้ีพฤติกรรมของผู+ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปFนข+าราชการในอําเภอเมือง จังหวดกระบ่ี พบว2า ผู+ตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2เลือกซื้อผลิตภัณฑ�ผ+าไหมสีพื้นร+อยละ 23.7 เพื่อใช+ในเทศกาลงานพิธีร+อยละ 46.8 มูลค2าท่ีซื้อต2อครั้งประมาณ 501 – 2,000 บาท ร+อยละ 56.8 วิธีการจ2ายชําระค2าซื้อผลิตภัณฑ�ผ+าไหมเปFนเงินสด ร+อยละ 86.6 ซื้อผลิตภัณฑ�ผ+าไหมน+อยกว2า 1 คร้ังต2อเดือน ร+อยละ 73.8 หาซ้ือผลิตภัณฑ�ผ+าไหมด+วยตนเองร+อยละ 67.1 จากแหล2งท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตร+อยละ 67.1 ป1จจัยท่ีมีอิทธิพลต2อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�ผ+าไหมของ ข+าราชการกรณีศึกษา :อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี พบว2า ป1จจัยทางวัฒนธรรม มีความสําคัญอยู2ในระดับมาก คือเพื่อใช+ในงานประเพณีงานมงคลต2าง ๆ ป1จจัยทางสังคมมีความสําคัญอยู2ในระดับปานกลาง คือเหมาะสมท่ีจะเปFน ของฝากผู+ใหญ2 บุคคลที่เคารพนับถือ ป1จจัยทางจิตวิทยา มีความสําคัญอยู2ในระดับปานกลาง คือความชอบ  ป1จจัยส2วนประสมทางการตลาด มีความสําคัญอยู2ในระดับมาก คือ ด+านผลิตภัณฑ� ป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดด+านผลิตภัณฑ�ความสําคัญอยู2ในระดับมาก คือ ความสวยงามของลวดลายและสีสันของผ+าไหม     ด+านราคา มีความสําคัญอยู2ในระดับมาก คือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ ด+านการจัดจําหน2าย มีความสําคัญอยู2ในระดับมาก คือ การจัดวางสินค+าง2ายต2อการซื้อ ด+านการส2งเสริมการตลาด มีความสําคัญอยู2ในระดับมาก คือ มีส2วนลดพิเศษ ด+านพนักงาน และ บุคลากรมีความสําคัญอยู2ในระดับมาก คือ การให+คําแนะนําแก2ลูกค+าด+านสภาพแวดล+อมทางกายภาพมีความสําคัญอยู2ในระดับมาก คือ การจัดวางผลิตภัณฑ�ผ+าไหมในร+าน ด+านกระบวนการบริการมีความสําคัญอยู2ในระดับมาก คือความถูกต+องและ ความสวยงามในการตัดเย็บ นางสาวลออ  มามะ (2554) ได+ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ�ระหว2างทัศนคติต2อร+านค+าปลีก กับส2วนประสมการตลาด และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค+าของผู+บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อ 



24  1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ�ระหว2าง ทัศนคติต2อร+านค+าปลีก กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู+บริโภค  2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ�ระหว2างทัศนคติต2อร+านค+าปลีกกับส2วนประสมการตลาด (4P’s) 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ�ระหว2างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู+บริโภคกับส2วนประสมการตลาด (4P’s) ของร+านค+าปลีก ตัวอย2าง 400 คน คือประชาชนที่อาศัยอยู2ในเขตเทศบาลนครยะลา เครื่องมือที่ใช+เปFนแบบสอบถาม วิเคราะห�ข+อมูลใช+โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช+ ค2าความถ่ี ค2าร+อยละ ค2าเฉล่ีย ค2าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ผลการศึกษาพบว2า 1) ความสัมพันธ�ระหว2างทัศนคติต2อร+านค+าปลีกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู+บริโภค โดยภาพรวม อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ. 0.1 ด+านสินค+าท่ีผู+บริโภคซื้อจากร+านค+าปลีกส2วนมากเปFนสินค+าประเภท อาหารก่ึงสําเร็จรูป ไอศกรีม (χ 2 = 17.36) ส่ิงของเบ็ดเตล็ด เช2นกระดุม ก๊ิบ (χ 2 = 48.94) ผลิตภัณฑ�จากกลุ2มแม2บ+านสินค+าในชุมชนเช2น เครื่องจักรสานไม+กวาด (χ 2 = 15.21) และความสัมพันธ�อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ หากร+านค+าปลีกไกลเกินกว2าระยะทางท่ีไปใช+บริการ ผู+บริโภคยังคงจะใช+บริการของร+านค+าปลีกต2อไป (χ 2 = 17.42)  2) ความสัมพันธ�ระหว2างทัศนคติต2อร+านค+าปลีก กับส2วนประสมการตลาด (4P’s) โดยภาพรวมอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้ง 4 ด+าน ได+แก2 ด+านสินค+า (r = 0.69) ด+านราคา (r = 0.78) ด+านช2องทางการจัดจําหน2าย (r= 0.63) และ ด+านการส2งเสริมการตลาด (r = 0.75)  3) ความสัมพันธ�ระหว2างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู+บริโภคกับ ส2วนประสมการตลาด (4 P’s) ของร+านค+าปลีก โดยภาพรวมอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด+านสินค+าที่ผู+บริโภคซื้อจากร+านค+าปลีกส2วนมากเปFนสินค+าประเภท เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล�และบุหรี่ (χ 2 = 14.16) อาหารก่ึงสําเร็จรูป ไอศครีม (χ 2 = 12.97) ส่ิงของเบ็ดเตล็ด เช2น กระดุม ก๊ิบ (χ 2 = 23.92) หากร+านค+าปลีกไกลเกินกว2าระยะทางที่ ไปใช+บริการ ผู+บริโภคยังคงจะใช+บริการของร+านค+าปลีกต2อไป (χ 2 = 20.20) ฐิติรัตน�  เหมฐิติ (2551) ได+ศึกษาเร่ือง ผ+าไหมทอมือพื้นบ+าน ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร� โดยนิสิตปริญญาเอก สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร�มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อ  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาผ+าไหมทอมือพื้นบ+าน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร� 4 ประเด็น คือ 1) รูปแบบลวดลาย และ สีบนผืนผ+า การจัดการกลุ2มทอผ+ากระบวนการผลิต 2) วิถีชีวิตชุมชนความเช่ือ และความต+องการใช+ผ+า 3) วิถีสืบทอดภูมิป1ญญา และการสร+างช2างรุ2นใหม2 4) ป1จจัยของผู+บริโภค และสังคมต2อการทอผ+า ผลการวิจัยพบว2า ผ+าไหมมีท้ังหมด 5 ชนิด ผ+ามัดหมี่มีการทอมากท่ีสุด รองลงมา ผ+าลายตาราง ผ+ายก ผ+าอันลูยซีม ผ+าพื้น ผ+าหางกระรอก ผ+าบิด ตามลําดับ นิยมคู2สีกลมกลืนกันคือ เหลือง แดง นํ้าตาล 



25  แทรกคู2สีตัด คือ ม2วง เขียว ในบางส2วนของลาย ป1จจุบันผ+ามีโทนสีมากข้ึนจากการย+อมเคมีแม2ลายมัดหม่ีมี 3 กลุ2ม คือ 1) ลายเรขาคณิตรูปส่ีเหล่ียมขนมเป�ยกปูน 2) ลายพรรณพฤกษา เช2น ลายดอกมะเขือ รวงข+าว ดอกไม+ 3) ลายสัตว�เช2น ลายนกยูง เต2างับ การจัดการกลุ2มทอผ+าเปFนแบบพึ่งพาตนเองในระบบเครือญาติและแบ2งงานภายในเครือข2ายในประเด็นวิถีชีวิตชุมชน ความเช่ือ และ ความต+องการใช+ผ+า พบว2า ชุมชนสืบสานประเพณีพื้นบ+านร2วมกับประเพณีหลักของประเทศ รัฐสนับสนุนการทอเชิงอนุรักษ� และจัดกิจกรรมการใช+ ผ+าเพื่อสร+างตลาดภายในชุมชน สําหรับการสืบทอดภูมิป1ญญา และ การสร+างช2างรุ2นใหม2 พบว2า ช2างรุ2นใหม2จะเริ่มฝ�กทอผ+าจากลายข+อ ขอโคม ก+านแย2ง และ โฮล รัฐจัดอบรม และ สนับสนุนผู+มีความสามารถพิเศษเปFนวิทยากร จากการศึกษาป1จจัยของผู+บริโภค และ สังคมต2อการทอผ+า พบว2า ช2างทอมีความเช่ียวชาญ เรื่องหม2อนไหมสูง สืบทอดความรู+ได+อีกท้ังมีความต+องการผ+ามาจากคนในชุมชน นางสาววนิดา แก+วเนตร (2554) ได+ศึกษาเร่ือง ป1จจัยการเลือกซื้อสินค+าของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบ+านของนักท2องเที่ยวชาวต2างชาติ บ+านถวาย อําเภอหางดง โดยนิสิตปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท2องเที่ยว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม2 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อ  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อ 1) ศึกษาป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต2อการเลือกซ้ือสินค+าของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบ+านของนักท2องเที่ยวชาวไทย ในหมู2บ+านถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม2 และ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค+าของท่ีระลึกประเภทหัตกรรมพื้นบ+านของนักท2องเที่ยวในหมู2บ+านถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม2 กลุ2มตัวอย2างที่ใช+ศึกษาคือประชากรที่เปFนนักท2องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางท2องเที่ยว และ เลือกซ้ือสินค+าของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบ+านของนักท2องเที่ยวชาวไทยที่บ+านถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม2 จํานวน 384 คน เครื่องมือที่ใช+ในการศึกษาคือแบบสอบถามข+อมูลท่ีรวบรวมได+นํามาวิเคราะห�โดยใช+สถิติเชิงพรรณนาประกอบด+วยการแจกแจงความถ่ีค2าร+อยละ ค2าเฉล่ีย ค2าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว2า ป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดทุกป1จจัยมีอิทธิพลต2อการตัดสินใจซ้ือสินค+าของท่ีระลึกประเภทหัตถกรรมบ+านถวาย จังหวัดเชียงใหม2ตามลําดับดังน้ีป1จจัยด+านผลิตภัณฑ�ป1จจัยด+านช2องทางการจัดจําหน2ายป1จจัยด+านราคา และป1จจัยด+านการส2งเสริมการตลาดนักท2องเท่ียวส2วนใหญ2ในรูปลักษณ�ผลิตภัณฑ�ซ่ึงเปFนเอกลักษณ�พื้นบ+านของทางภาคเหนือมากกว2าราคา นางสาวนันทิยา ตันตราสืบ (2555) ได+ศึกษาเรื่อง ป1จจัยที่มีอิทธิพลต2อการซ้ือสินค+าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมของผู+บริโภคชาวไทยจากศูนย�หัตถกรรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม2 โดย นิสิตปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท2องเท่ียว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม2 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค� 2 ประการคือ  1) เพื่อศึกษาป1จจัยท่ีมีอิทธิพลต2อการซื้อสินค+าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมของผู+บริโภคชาวไทยจากศูนย�หัตถกรรมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม2 และ 2) เพื่อศึกษาป1ญหาและข+อเสนอแนะของผู+บริโภคชาวไทยในการมาใช+บริการของศูนย�หัตถกรรมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม2กลุ2มตัวอย2างได+แก2ผู+บริโภคชาวไทยที่มาใช+



26  บริการ และซื้อสินค+าท่ีระลึกประเภทหัตถกรรมจากศูนย�หัตถกรรมภาคเหนือในช2วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ� 2545 จํานวน 265 คน ผลการศึกษาพบดังน้ี 1) ป1จจัยด+านจิตวิทยาเปFนป1จจัยภายในที่มีอิทธิพลต2อการซื้อสินค+าท่ีระลึกประเภทหัตถกรรมมากที่สุดด+วยเน+นเรื่องของความรู+สึกปลอดภัยเมื่อซื้อสินค+าท่ีระลึกประเภทหัตถกรรม มาใช+รองลงมาคือป1จจัยส2วนบุคคลคือรายได+เฉล่ียต2อเดือนของผู+บริโภคชาวไทยส2วนป1จจัยด+านสังคม มีอิทธิพลต2อการซ้ือสินค+าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมน+อยท่ีสุดด+วยกลุ2มเพื่อนร2วมงานเปFนกลุ2มที่มีอิทธิพล ต2อผู+ซื้อมากกว2าบุคคลอ่ืน 2) ป1จจัยทางด+านการตลาดป1จจัยทางด+านราคามีผลต2อการซื้อสินค+าของท่ีระลึกมากที่สุดรองลงมาคือป1จจัยด+านการส2งเสริมทางการตลาดในเรื่องการจัดแสดงตัวอย2างในร+านมีอิทธิพล ต2อการซื้อสินค+ามากกว2าด+านอ่ืนในด+านผลิตภัณฑ�ผู+บริโภคชาวไทยให+ความสําคัญในเร่ืองคุณภาพของสินค+ามากที่สุดและ ป1จจัยด+านช2องทางการจัดจําหน2ายผู+บริโภคชาวไทยให+ความเห็นในเรื่องของการจัดสินค+าภายในร+านเปFนหมวดหมู2ว2ามีผลต2อการซ้ือสินค+าของท่ีระลึกประเภทหัตถกรรมมากกว2าด+านอ่ืน นางสาวสุวรรณา ทัศนาภิรมย� (2553) ได+ศึกษาเร่ืองการศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�หัตถกรรมงานจักสานประเภทผลิตภัณฑ�ของท่ีระลึกโดย นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ�ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู+บริโภคที่ มีต2อรูปแบบผลิตภัณฑ�หัตถกรรมงานจักสานประเภท ผลิตภัณฑ�ของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ�ของตกแต2งและเคร่ืองเรือน แล+วนําข+อมูลที่ได+มาวิเคราะห�เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและประยุกต�ผลิตภัณฑ�หัตถกรรมงานจักสานแบบใหม2 และ ในข้ันตอนสุดท+ายที่ได+หลังจากการพัฒนาและออกแบบคือศึกษาหาความคิดเห็นจากกลุ2มตัวอย2าง ที่ มีต2อรูปแบบผลิตภัณฑ�หัตถกรรม งานจักสานที่ได+ออกแบบและพัฒนาข้ึน โดยพื้นท่ีหลักในการวิจัย และ เก็บข+อมูลคือกลุ2มสร+างงาน เครื่องจักสาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ2มตัวอย2างในการเก็บข+อมูลเบื้องต+นได+แก2 ผู+จําหน2าย  ช2างผู+ผลิตนักท2องเท่ียว ท่ีอยู2ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแนวความคิดในการออกแบบ และ พัฒนาผลิตภัณฑ�คือ ต+องการประยุกต�รูปแบบเครื่องจักสานท่ีมีอยู2แล+วในชุมชนมาประยุกต�เพื่อให+เกิดผลิตภัณฑ� ในรูปแบบใหม2ที่มีการใช+งานในแบบใหม2 โดยผู+วิจัยได+มองเห็นข+อจํากัดในการสร+างงานของช2างผู+ผลิต  ท่ีมีความถนัดเฉพาะด+านคือไม2สามารถท่ีจะสร+างงานในแบบที่ยาก และแปลกใหม2ได+ ก็เลยเน+นในเร่ืองผลิตภัณฑ�ที่มีอยู2แล+วที่ทํากันเปFนประจําอยู2มาประยุกต� และ ใช+รูปทรงเลขาคณิตเปFนหลักในการออกแบบ เพื่อให+เกิดการใช+งานแบบใหม2 รูปแบบใหม2 เน+นการผลิตท่ีง2ายเพื่อเอ้ือต2อเครื่องมือและ ความสามารถ ของช2างผู+ผลิต เพื่อเพิ่มแนวทางในการผลิต และ พัฒนาผลิตภัณฑ�ผลที่ได+จาการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ�หัตถกรรมงานจักสาน น้ันจากการศึกษาความพึงพอใจของผู+สนใจผลิตภัณฑ�สรุปได+ว2า ระดับความพึงพอใจ



27  ของผู+ท่ีสนใจผลิตภัณฑ�ท่ีมีผลต2อรูปแบบผลิตภัณฑ�หัตถกรรมงานจักสาน ด+านรูปแบบ ด+านประโยชน� ใช+สอย ด+านความสวยงาม ด+านความคงไว+ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู2ในระดับที่ มาก เม่ือพิจารณาแต2ละรายการพบว2า ด+านประโยชน�ใช+สอย มีความพึงพอใจอยู2ในระดับท่ี มากที่สุด รองลงมาคือด+านรูปแบบ ด+านความคงไว+ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ด+านความสวยงาม เรียงตามลําดับ นางสาวมัณฑนา  พลอาสา(2552) ได+ศึกษาเรื่อง ป1จจัยที่สัมพันธ�กับการตัดสินใจซื้อเส้ือผ+าสําเร็จรูปของข+าราชการสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�.  วัตถุประสงค�ในการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานของข+าราชการสตรี การตัดสินใจซื้อเส้ือผ+าสําเร็จรูป ตามลักษณะและผลิตภัณฑ�และลักษณะการจําหน2าย ของข+าราชการสตรีในกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ�ระหว2าง ลักษณะพื้นฐาน ของข+าราชการสตรี กับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ+าสําเร็จรูปตามลักษณะผลิตภัณฑ�และ ลักษณะการจําหน2าย โดยใช+แบบสอบถามเปFนเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข+อมูลจาก ข+าราชการสตรี 13 กระทรวงในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 390 คน โดยการสุ2มแบบหลายข้ันตอน ได+ รับแบบสอบถามที่สมบูรณ�คืนมา 331 ฉบับ (84%) ดําเนินการวิเคราะห�ข+อมูลโดยใช+ค2าร+อยละ ค2าเฉล่ีย และค2าไคสแควร� ข+าราชการสตรีในกรุงเทพมหานครส2วนใหญ2 มีสายงานด+านสังคมศาสตร� มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได+ระหว2าง 6,001-10,000 บาท รายได+ เฉล่ียต2อป� 131,047.68 บาท อายุเฉล่ีย 35.33 ป� มีรายจ2ายค2 า เ ส้ือผ+ า  เฉ ล่ียป�ละ 11,457.09 บาท การ ตัดสินใจซื้ อ เ ส้ือผ+ า สํา เร็จรูปของข+าราชการ สตรี  ตามลักษณะผลิตภัณฑ� พิจารณาความเหมาะสมกับรูปร2างและบุคลิก โอกาส ท่ีใช+ การดูแลรักษา  ความละเอียดเที่ยงตรงของฝ�เข็มและความคล2องตัวในการ สวมใส2 ส2วนลักษณะการจําหน2ายพิจารณา ความสะดวกต2อการเดินทาง การขาย ในห+างสรรพสินค+า และราคาเหมาะสมกับคุณภาพการศึกษาความสัมพันธ�ระหว2างลักษณะพื้นฐานของข+าราชการสตรี กับการตัดสินใจซื้อเส้ือผ+าสําเร็จรูป ปรากฎผลดังน้ี 1) สายงานของข+าราชการ สตรี ไม2มีความสัมพันธ�กับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ+าสําเร็จรูป 2) ระดับการศึกษา ของข+ าราชการสตรี  มีความสัมพันธ� กับความละเ อียดของเ น้ือผ+ า  ความสะดวก ในการ ดูแลรักษา  ความเหมาะสมกับโอกาสท่ีใช+ ความประณีตของรอยต2อ การทําสําเร็จตะเข็บ ความกว+างขวางของสถานที่ ความสะดวกในการสวมใส2 และถอด ลักษณะและวิธีติดเครื่องเกาะเก่ียว ความทนทานของเครื่องเกาะเก่ียว การขายโดยตรง การที่สินค+ามีราคาถูก ส่ือโฆษณาจากแผ2นพับแจก ช่ือการค+า 3) รายได+ของข+าราชการสตรี มีความสัมพันธ�กับความเหมาะสมกับรูปร2าง ชนิดของเส+นใย ความทนทานของเน้ือผ+า กรอบนอกของเส้ือผ+าการขายใน ห+างสรรพสินค+า การท่ีสินค+ามีราคาปานกลาง การชักชวนของผู+ปกครอง 4) อายุของข+าราชการสตรี มีความสัมพันธ�กับความเหมาะสมกับแบบ ความละเอียดเที่ยงตรงของฝ�เข็ม การขายตามตลาดนัด  การท่ีสินค+า มีราคาถูกช่ือการค+า 



28  นางสาวอนุตรา  ไตรทามา (2554) ได+ศึกษาเรื่อง ป1จจัยที่มีผลต2อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�ผ+าไหมของผู+บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก2น : บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก2น.  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค� คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและแนวโน+มความต+องการซื้อผลิตภัณฑ�ผ+าไหมของผู+บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก2น และ 2) เพื่อศึกษาป1จจัยที่มีผลต2อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�ผ+าไหมของผู+บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก2น กลุ2มตัวอย2างท่ีใช+ในการวิจัยคือ ผู+บริโภคผลิตภัณฑ�ผ+าไหมในเขตเทศบาลนครขอนแก2น ซึ่งไม2ทราบจํานวนประชากรท่ีแน2นอน จึงคํานวณหาขนาดกลุ2มตัวอย2างจากสูตรที่ไม2ทราบจํานวนประชากร ของ W.G.cochran ได+จํานวน 330 คน เคร่ืองมือที่ใช+ในการรวบรวมข+อมูลเปFนแบบสอบถามโดยการทดสอบความตรงดัชนีความสอดคล+องระหว2างข+อคําถามและวัตถุประสงค� (Item-Objective Congruence Index : IOC) สถิติที่ใช+ในการวิเคราะห�ข+อมูล ได+แก2การแจกแจงความถ่ี ค2าร+อยละ (Percentage) ค2าเฉล่ีย (Mean) ส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห�องค�ประกอบ (Principal Component Analysis) และใช+วิธีหมุนแกนออโธโกนอลแบบวาริแมกซ� (Varimax Orthogonal Rotation) เพื่อสกัดตัวแปรที่ไม2สําคัญออกไป โดยพิจารณาค2าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค�ประกอบ (Factor Score Coefficient) ต้ังแต2 0.3 ข้ึนไป เปFนตัวแปรสําคัญผลการวิจัยพบว2า 1. พฤติกรรมและแนวโน+มความต+องการซื้อผลิตภัณฑ�ผ+าไหม โดยรวมอยู2ในระดับมากเม่ือจําแนกเปFนรายด+านส2วนใหญ2ผู+บริโภคให+ความสําคัญในด+านการใช+พนักงานขายรองลงมาเปFนด+านผลิตภัณฑ�ด+านราคา ตามลําดับ 2. ป1จจัยที่มีผลต2อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�ผ+าไหมของผู+บริโภคประกอบด+วย 14 ประเด็น ได+แก2 1) ทําเลท่ีต้ังของร+านไปมาได+สะดวก 2) มีการจําหน2ายท้ังปลีกและส2ง 3) บรรจุภัณฑ�มีความสวยงาม 4) มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 5) บรรจุภัณฑ�สามารถนํากลับมาใช+ประโยชน�อย2างอ่ืนต2อได+ 6) มีป�ายแสดงราคาสินค+าอย2างชัดเจน 7) บรรจุภัณฑ�มีความทันสมัย 8) สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย 9) ลักษณะลวดลายผ+า 10) พนักงานมีความรู+เก่ียวกับผ+าไหมเปFนอย2างดี 11) พนักงานสามารถช้ีแจงข+อสงสัยได+ 12) การตกแต2งร+านค+าหรูหรา โชว�สินค+าดึงดูดให+น2าสนใจ 13) สามารถชําระด+วยบัตรเครดิตได+ และ14) มีบริการส่ังซื้อทางอินเตอร�เน็ตซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได+โดยพิจารณาจากค2าสัมประสิทธ์ิคะแนนต้ังแต2 0.3 ข้ึนไป เปFนตัวแปรสําคัญ ผลการศึกษาข+างต+นพบว2า ค2าสัมประสิทธ์ิของการวัดความพอเพียงของข+อมูลการสุ2มตัวอย2างด+วยวิธีวัดแบบไกเซอร�       เมเยอร� โอลกิน  



บทที ่3 วิธีดําเนินการวิจัย  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�  เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค และเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภคจําแนกตามป1จจัยส2วนบุคคล  ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาเป6นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวิธีการดําเนินการดังน้ี 3.1 ประชากรและกลุ2มตัวอย2าง 3.2 เคร่ืองมือที่ใช+ในการเก็บรวบรวมข+อมูล 3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข+อมูล 3.4 การวิเคราะห�ข+อมูล 3.5 สถิติท่ีใช+ในการศึกษา  3.1 ประชากรและกลุ2มตัวอย2าง 3.1.1 ประชากร            ประชากรท่ีใช+ในการศึกษาคือ ผู+บริโภคที่มาเย่ียมชม และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของ    ร+านจําหน2ายผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา กลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง เลขท่ี 30 หมู2ท่ี 4 บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในช2วงเวลาท่ีสํารวจ โดยการเลือกกลุ2มตัวอย2างใช+การสุ2มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งอาจเคยเป6นผู+ที่เคยซื้อ หรือ ไม2เคยซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ+านสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาก็ได+  3.1.2 กลุ2มตัวอย2าง  เน่ืองจากไม2ทราบจํานวนประชากรท่ีแน2นอน ดังน้ันจึงใช+วิธีการกําหนดขนาดตัวอย2าง  โดยใช+สูตร ดับเบิลยู จี คอชราน (W.G. Cochran) ดังน้ี (ยุทธ ไกยวรรณ�, 2546 : 102 ) เม่ือ n = ขนาดของกลุ2มตัวอย2างที่ต+องการ P = สัดส2วนของประชากร (.5) Z = ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (.05 มีค2าเท2ากับ 1.96หรือม่ันใจ 95%) d = สัดส2วนของความคลาดเคล่ือนท่ีย2อมให+เกิดข้ึนได+ แทนค2า n = .5(1 – 0.5)(1.96)2 .052 = 384.16 



30   ผลจากการคํานวณได+ 384.16 ดังน้ันผู+วิจัยจึงกําหนดขนาดกลุ2มตัวอย2างจํานวน 385 ตัวอย2าง  3.2 เคร่ืองมือที่ใช+ในการเก็บรวบรวมข+อมูล   เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข+อมูลในคร้ังน้ีคือแบบสอบถามแบ2งเป6น 2 ตอนดังน้ี  ตอนที่ 1 คําถามเก่ียวกับป1จจัยส2วนบุคคล ของผู+บริโภคท่ีมาเย่ียมชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ� กระเป&าผักตบชวาของร+านจําหน2ายผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา    ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับการวัดระดับความสําคัญของป1จจัยในการตัดสินใจ   ซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&า  ผักตบชวาของผู+บริโภค ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป6นคําถามแบบมาตราส2วนประมาณค2า (Rating scale) ประกอบด+วยข+อความ ท่ีเป6นความสําคัญแต2ละด+านและ มีคําตอบให+เลือก 5 ระดับ ของลิเคิร�ทสเกล (Likert scale) ดังน้ี  (ล+วนสายยศและอังคณาสายยศ. 2536:156 – 157) กําหนดค2าคะแนน 5  หมายถึง มากท่ีสุด 4  หมายถึง มาก 3  หมายถึง ปานกลาง 2  หมายถึง น+อย 1  หมายถึง น+อยที่สุด  3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข+อมูล  แหล2งข+อมูลท่ีใช+ในการวิจัยครั้งน้ีมาจาก 2 ส2วนใหญ2ๆคือ  3.3.1 ข+อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซ่ึงมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข+อมูลดังน้ี  1) เตรียมอุปกรณ�การเก็บรวบรวมข+อมูลคือแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด 2) เตรียมผู+ช2วยในการเก็บข+อมูลเน่ืองจากการเก็บรวบรวมข+อมูลในการศึกษาครั้งน้ีต+อง เก็บจากกลุ2มตัวอย2างที่เดินทางมาเย่ียมชม และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ของร+านจําหน2ายผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา กลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านเลขที่ 30 หมู2ที่ 4 บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 3) สถานท่ีทําการเก็บรวบรวมข+อมูล ได+แก2ร+านจําหน2ายผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา กลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านเลขท่ี 30 หมู2ที่ 4 ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 



31  4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข+อมูลเริ่มต้ังแต2วันท่ี 1 กันยายน - 29 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 4เดือน 3.3.2 ข+อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) การศึกษาค+นคว+าและรวบรวมข+อมูลจากเอกสารต2างๆที่เก่ียวข+อง ได+แก2 เอกสารจากผู+วิจัยท2านอ่ืนที่ได+ศึกษาไว+ก2อนแล+ว รวมท้ังแนวคิดทฤษฎีต2างๆท่ีเก่ียวข+อง จากตําราทางวิชาการนิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพ�ต2างๆ และข+อมูลทางอินเตอร�เน็ต  3.4 การวิเคราะห�ข+อมูล   ผู+วิจัยนําข+อมูลที่ได+จากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห� โดยมีเกณฑ�การให+คะแนนแตกต2างกันตามลักษณะของเครื่องมือโดยในเรื่องของการตัดสินใจซื้อด+านการผลิตซ่ึงประกอบด+วยกระบวนการผลิตและคุณภาพการผลิตและด+านการตลาดซึ่งประกอบด+วยผลิตภัณฑ�ราคาสถานที่จัดจําหน2ายและการส2งเสริมการตลาด กําหนดความสําคัญของการตัดสินใจซ้ือโดยมาตราส2วนประมาณค2า (Rating scale) ซึ่งแบ2งออกเป6น 5 ระดับโดยกําหนดเกณฑ�สําหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ียดังน้ี  ระดับคะแนนเฉล่ีย  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด                                                 จํานวนระดับช้ัน ระดับค2าเฉล่ีย               =  5 – 1    5 =  0.8 4.20 – 5.00  อยู2ในเกณฑ� ระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด 3.40 – 4.19  อยู2ในเกณฑ� ระดับการตัดสินใจมาก 2.60 – 3.39  อยู2ในเกณฑ� ระดับการตัดสินใจปานกลาง 1.80 – 2.59  อยู2ในเกณฑ� ระดับการตัดสินใจน+อย 1.00 – 1.79  อยู2ในเกณฑ� ระดับการตัดสินใจน+อยท่ีสุด 3.5 สถิติท่ีใช+ในการศึกษา   ในการศึกษาครั้งน้ี ผู+ศึกษาได+นําข+อมูลที่ได+มาทําการตรวจสอบความครบถ+วนสมบูรณ�ของข+อมูล   แล+วจึงนําข+อมูลที่ได+รับมาวิเคราะห�ข+อมูล  โดยใช+สถิติวิเคราะห�  ดังน้ี  



32  1) ค2าความถ่ีและค2าร+อยละ (Frequency and Percentage) เพื่อใช+อธิบายความถ่ี และ ร+อยละ ของข+อมูลที่ได+จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ข+อมูลส2วนบุคคลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อกระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค 2) ค2าเฉล่ียตัวอย2าง (Sample mean) เพื่อใช+อธิบายค2าเฉล่ียของข+อมูล ที่ได+จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ข+อมูลเก่ียวกับระดับการตัดสินใจซ้ือกระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค 3) ส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช+อธิบายค2าความแปรปรวนของข+อมูลท่ีได+จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ข+อมูลเก่ียวกับระดับการตัดสินใจซื้อกระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค 4) การทดสอบสมมติฐานด+วย t – test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต2างระหว2างเพศชาย และเพศหญิงในการตัดสินใจซ้ือกระเป&าผักตบชวา  5) การทดสอบสมมติฐานด+วย One – way ANOVA : F – test เพื่อทดสอบความแตกต2าง ค2าเฉล่ียเก่ียวกับระดับการตัดสินใจซื้อกระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค       



บทท่ี 4 ผลการวิจัย   การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�  เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภคและ เปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภคจําแนกตามป1จจัยส2วนบุคคล  ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ผู+ศึกษา ได+ดําเนินการเก็บรวบรวมข+อมูลโดยใช+แบบสอบถามผู+บริโภค จํานวน 385 ชุด และนําข+อมูลท่ีได+ มาประมวลผล โดยใช+โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และนําเสนอผลการศึกษาในรูปตาราง และบรรยายผล ตามลําดับต2อไปน้ี   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห�ป1จจัยส2วนบุคคลของผู+บริโภค  การวิเคราะห�ข+อมูลป1จจัยส2วนบุคคลของผู+บริโภค โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได+ต2อเดือน รายละเอียดตามตาราง 4.1   ตารางท่ี 4.1  จํานวนและร+อยละของข+อมูลป1จจัยส2วนบุคคลของผู+บริโภค   ป1จจัยส2วนบุคคล จํานวน (คน)      ร+อยละ 385      100.00 เพศ   ชาย      123       31.9 หญิง      262       68.1 อายุ          น+อยกว2า 21 ปG     019     04.9  21 – 30 ปG     140       36.4 31 – 40 ปG     106       27.5 41 – 50 ปG     077       20.0 51 – 60 ปG    0           37       09.6 61 ปGข้ึนไป     006       01.6   



34   ตาราง 4.1  (ต2อ)   ป1จจัยส2วนบุคคล จํานวน (คน)        ร+อยละ 385         100.00  ระดับการศึกษา    ตํ่ากว2ามัธยมศึกษา    78     20.3 มัธยมศึกษาตอนต+น    43     11.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.   50     13.0 อนุปริญญา  หรือ ปวส.    64     16.6 ปริญญาตรี     145     37.6 สูงกว2าปริญญาตรี      5     01.3  อาชีพ    นักเรียน/นักศึกษา    23     6.0 แม2บ+าน      46     11.9 เกษตรกร     100     26.0 ค+าขาย      105     27.3 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    46     11.9 พนักงานเอกชน     56    14.6 อ่ืนๆ (รับจ+างท่ัวไป)     9       2.3        



35   ตาราง 4.1  (ต2อ)   ป1จจัยส2วนบุคคล จํานวน (คน) ร+อยละ 385 100.00  รายได+ต2อเดือน    ตํ่ากว2า 5,000 บาท    73     19.0 5,000 – 8,000 บาท    11     02.8  8,001 – 11,000 บาท    84     21.8  11,001 – 14,000 บาท    160     41.6  14,001 – 17,000 บาท    43     11.2  17,001 บาทข้ึนไป    14     03.6   จากตารางที่ 4.1  พบว2าผู+บริโภคส2วนใหญ2เปNนเพศหญิง คิดเปNนร+อยละ 68.1 และผู+บริโภคส2วนใหญ2อยู2ในช2วงอายุ ระหว2าง 21 – 30 ปG คิดเปNนร+อยละ 36.4 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปNน    ร+อยละ 37.6 และผู+บริโภคส2วนใหญ2 มีอาชีพค+าขาย คิดเปNนร+อยละ 27.3 และผู+บริโภคส2วนใหญ2มีรายได+    ต2อเดือน 11,001 – 14,000 บาท คิดเปNนร+อยละ 41.6             



36  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห�ระดับการตัดสินใจซื้อ  1. ระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรม จักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ตารางท่ี 4.2  ค2าเฉล่ีย  และส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค  ด+านการผลิต ในส2วนของกระบวนการผลิต    กระบวนการผลิต  X ̅  S.D. การแปล ความหมาย  1. แหล2งผลิตหรือผู+ผลิต    3.63    1.01   มาก  2. การประยุกต�ลวดลาย   3.46   1.05   มาก  3. การพัฒนาลวดลายใหม2ๆ   3.50    1.04   มาก  4. เปNนการส2งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ+าน 3.41   1.21   มาก  รวม 3.50 1.08     มาก  จากตารางท่ี 4.2 แสดงว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านกระบวนการผลิต โดยรวมในระดับมาก โดยมีระดับค2าเฉล่ีย (X ̅= 3.50,  S.D. = 1.08) และเมื่อวิเคราะห�เปNนรายการ พบว2าผู+บริโภคมีการตัดสินใจ ในระดับมากทุกรายการ            



37  ตารางท่ี 4.3  ค2าเฉล่ีย  และส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ด+านการผลิต ในส2วนของรูปแบบของผลิตภัณฑ�   รูปแบบของผลิตภัณฑ�  X ̅      S.D. การแปล ความหมาย  1. กระเป&ามีสีและมีลวดลายท่ีเปNนมาตรฐาน  3.63    1.01  มาก  2. การประยุกต�ลวดลาย    3.46   1.05  มาก  3. การพัฒนาลวดลายใหม2ๆ    3.50    1.04  มาก  4. เปNนการส2งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ+าน  3.41   1.21  มาก  รวม       3.50     1.08  มาก   จากตารางท่ี 4.3  แสดงว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจซื้อด+านรูปแบบของผลิตภัณฑ�โดยรวม ในระดับมาก โดยมีค2าเฉล่ีย  (X ̅= 3.50,  S.D. = 1.08) และ เมื่อวิเคราะห�เปNนรายการ พบว2าผู+บริโภคมีการตัดสินใจ ในระดับมากทุกรายการ   ตารางท่ี 4.4  ค2าเฉล่ีย  และส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ด+านการตลาด ในส2วนของผลิตภัณฑ�   ผลิตภัณฑ�  X ̅  S.D. การแปล ความหมาย  1. รูปแบบของกระเป&า    3.69    0.98  มาก  2. สีสันของกระเป&า    3.96   0.95  มาก  3. ประโยชน�ใช+สรอย    3.74    0.97  มาก  4. ความหลากหลายของลวดลายและรูปทรง 3.56   0.95  มาก  รวม    3.73    0.96  มาก  



38  จากตารางท่ี 4.4  แสดงว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจซื้อด+านผลิตภัณฑ�โดยรวมในระดับมากและ มีค2าเฉล่ีย (X ̅= 3.73,S.D. = 0.96) และเม่ือวิเคราะห�เปNนรายการ พบว2าผู+บริโภคมีการตัดสินใจในระดับมาก ทุกรายการ   ตารางท่ี 4.5  ค2าเฉล่ีย  และส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ด+านการตลาด ในส2วนของราคา    ด+านราคา  X ̅  S.D. การแปล ความหมาย  1. ความเหมาะสม    3.53    0.96  มาก  2. ส2วนลด     3.51   0.98  มาก  3. มีหลายราคาแบ2งตามคุณภาพให+เลือก  3.54    1.04  มาก  4. สามารถต2อรองราคากันได+   3.50   1.07  มาก  รวม         3.52      1.01    มาก   จากตารางท่ี 4.5 แสดงว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านราคาโดยรวมในระดับมาก และมีค2าเฉล่ีย (X ̅= 3.52,  S.D. = 1.01) และเม่ือวิเคราะห�เปNนรายการ พบว2าผู+บริโภคมีการตัดสินใจในระดับมาก ทุกรายการ            



39  ตารางท่ี 4.6   ค2าเฉล่ีย  และส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ด+านการตลาด ในส2วนของสถานท่ีจัดจําหน2าย    ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย  X ̅  S.D. การแปล ความหมาย  1. ท่ีต้ังสะดวกซื้อ     3.55    0.94  มาก  2. แหล2งจําหน2ายมีความน2าเช่ือถือ   3.40   0.99  มาก  3. แหล2งผลิตและจําหน2ายมีความเหมาะสม  3.28    1.06  มาก  4. ส่ิงอํานวยความสะดวก/การให+บริการ  3.26   1.00  มาก  รวม      3.40     0.99  มาก   จากตารางที่ 4.6 แสดงว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจซื้อ ด+านสถานท่ีจัดจําหน2ายโดยรวม ในระดับมาก และมีค2าเฉล่ีย (X ̅= 3.40,  S.D. = 0.99) และเม่ือวิเคราะห�เปNนรายการ พบว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจในระดับมากทุกรายการ                



40  ตารางท่ี 4.7    ค2าเฉล่ีย  และส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ด+านการตลาด ในส2วนของการส2งเสริมการตลาด    ด+านการส2งเสริมการตลาด  X ̅  S.D. การแปล ความหมาย  1. แผ2นพับ / ใบปลิว    2.90    1.02    ปานกลาง 2. ลดราคา     3.55   0.94    มาก 3. การประชาสัมพันธ�ของจังหวัด   2.97    1.04    ปานกลาง 4. การจัดร+าน/สถานท่ีจัดจําหน2าย            3.02    1.19    ปานกลาง     ที่ดึงดูด ความสนใจ 5. ได+รับข+อมูลข2าวสารและตัวอย2างรวดเร็ว   3.07    1.08   ปานกลาง    ผ2านทางอินเตอร�เน็ต  รวม     2.94 1.05  ปานกลาง   จากตารางท่ี 4.7 แสดงว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจซื้อ ด+านการส2งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง และ มีค2าเฉล่ีย(X̅= 2.94 , S.D. = 1.05) และเมื่อวิเคราะห�เปNนรายการพบว2าผู+บริโภคมีการตัดสินใจในระดับมาก ในรายการท่ี 2 เร่ืองการลดราคา (X ̅= 3.55, S.D.= 0.94) ส2วนรายการที่เหลือมีระดับการตัดสินใจในระดับ ปานกลาง ทุกรายการ          



41  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห� ความแปรปรวนของระดับการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ของผู+บริโภค ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ+านสันป5าม2วง จําแนกตามป1จจัยส2วนบุคคล  ตารางท่ี 4.8   เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค     ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ+านสันป5าม2วง โดยจําแนกตามเพศ     รายการ เพศชาย N = 123 เพศหญิง N = 262  t  Sig.  X ̅  S.D.  X ̅  S.D. การผลิต กระบวนการผลิต  3.45         0.92  3.53  0.93   -0.787   0.432 คุณภาพการผลิต           3.55      0.69  3.63  0.75   -0.994   0.321 การตลาด        ผลิตภัณฑ�   3.49      0.80  3.68  0.75             -2.188   0.029* ราคา                         3.40        0.86           3.59     0.86               -0.978   0.043* สถานที่จัดจําหน2าย        3.27        0.85           3.46      0.83              -2.035    0.329 การส2งเสริมการตลาด     2.67        0.89           3.08      0.85              -2.088    0.037*  *มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05    จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห�ด+วยสถิติ Independent sample t – test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05 ซึ่งค2า Sig. มากกว2าค2า  α = 0.05 แสดงว2ามีจํานวน 3 ด+าน คือ ด+านกระบวนการผลิต   ด+านคุณภาพการผลิตและด+านสถานที่จัดจําหน2ายท่ีเพศชายกับเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาท่ีไม2แตกต2างกัน แต2มีจํานวน 3 ด+าน คือ ด+านราคา ด+านผลิตภัณฑ� และด+านการส2งเสริมการตลาดท่ีมีค2า Sig. น+อยกว2าค2า α = 0.05 แสดงว2าเพศชายกับเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ที่แตกต2างกัน     



42  ตารางท่ี 4.9 การวิเคราะห�ความแปรปรวนของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา  ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ+านสันป5าม2วงจําแนกตามจําแนกตามอายุ  รายการ SS df MS F  sig การผลิต กระบวนการผลิต      ระหว2างกลุ2ม     15.867    5      3.173 3.836         0.002*        ภายในกลุ2ม      313.570 379      0.827    รวม      329.437  384   คุณภาพการผลิต      ระหว2างกลุ2ม      13.136    5      2.627 5.204         0.000*                   ภายในกลุ2ม      191.334 379      0.505    รวม     204.470  384   การตลาด    ผลิตภัณฑ�             ระหว2างกลุ2ม      10.255    5      2.051 3.584         0.004*                ภายในกลุ2ม    216.885 379      0.572   รวม    329.437  384   ราคา      ระหว2างกลุ2ม0    10.065     5      2.013 2.729        0.019*                                           ภายในกลุ2ม    279.577 379      0.738   รวม    289.642  384   สถานที่จัดจําหน2าย   ระหว2างกลุ2ม0    14.888     5      2.978 4.423         0.001*                                                                 ภายในกลุ2ม    255.137 379      0.673   รวม    270.025  384   การส2งเสริมการตลาด ระหว2างกลุ2ม      6.854    5      1.371 1.767         0.119                   ภายในกลุ2ม    293.949 379      0.776   รวม    300.802  384    *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05   จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห�ข+อมูลด+วยสถิติ One–way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05  ซึ่งค2า Sig. มากกว2าค2า α = 0.05 จํานวน 1 ด+าน คือ ด+านการส2งเสริมการตลาด แสดงว2าอายุแตก   ต2างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาไม2แตกต2างกัน แต2มีจํานวน 5 ด+าน คือด+าน 



43  กระบวนการผลิต ด+านคุณภาพการผลิต ด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคาและด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย มีค2า Sig.    น+อยกว2า α = 0.05 แสดงว2าอายุแตกต2างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาแตก ต2างกันเมื่อทําการทดสอบความแตกต2างรายคู2ด+วยวิธี  LSD ต2อไปน้ี   ตารางท่ี 4.10   การทดสอบความแตกต2างระหว2างช2วงอายุเปNนรายคู2ด+วยวิธี  LSD  ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ด+านกระบวนการผลิต   อายุ อายุน+อยกว2า 21 ปG 21-30 ปG 31-40 ปG 41-50 ปG 51-60 ปG 61 ปGข้ึนไป กระบวนการผลิต  น+อยกว2า 21 ปG            0.7438*    0.8177*          0.6714*             1.4057*  21 – 30 ปG        31 – 40 ปG        41 – 50 ปG        51 – 60 ปG                                                                                             0.9245*  61 ปGข้ึนไป         *มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05             จากตารางท่ี 4.10 เมื่อทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างอายุกับระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านกระบวนการผลิตเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD พบว2า ผู+บริโภคอายุน+อยกว2า 21 ปG มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านกระบวนการผลิตแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีอายุระหว2าง 21 – 30 ปG (0.7438*) ผู+บริโภคท่ีมีอายุระหว2าง 31-40 ปG (0.8177*) ผู+บริโภคท่ีมีอายุระหว2าง  41-50 ปG (0.6714*) และ ผู+บริโภคท่ีมีอายุระหว2าง 61 ปGข้ึนไป (1.4057*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันไม2แตกต2างกัน       



44  ตารางท่ี 4.11   การทดสอบความแตกต2างระหว2างช2วงอายุเปNนรายคู2ด+วยวิธี  LSD  ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ด+านคุณภาพการผลิต   อายุ อายุน+อยกว2า 21 ปG 21-30 ปG 31-40 ปG 41-50 ปG 51-60 ปG 61 ปGข้ึนไป คุณภาพการผลิต  น+อยกว2า 21 ปG           0.5683*      0.4772*                     1.3193*  21 – 30 ปG                  -0.2430*    -0.3211*   0.7510* 31 – 40 ปG                              0.8421* 41 – 50 ปG                                       0.9939* 51 – 60 ปG                                                                                              1.0721*  61 ปGข้ึนไป         *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05    จากตารางท่ี 4.11 เมื่อทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างช2วงอายุเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD พบว2า ผู+บริโภคอายุน+อยกว2า 21 ปG มีระดับการตัดสินใจซื้อ ด+านคุณภาพการผลิตแตกต2างกับผู+บริโภคอายุระหว2าง 21 – 30 ปG (0.5683*) ผู+บริโภคอายุระหว2าง 31 – 40 ปG (0.4772*) และผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปG ข้ึนไป (1.3193*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภค อายุระหว2าง 21– 30 ปG   มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านคุณภาพการผลิตแตกต2างกับผู+บริโภคอายุระหว2าง 41 – 50 ปG (-0.2430*)  ผู+บริโภคอายุระหว2าง 51–60 ปG (-0.3211*) และผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป (0.7510) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคอายุระหว2าง 31 – 40 ปG มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านคุณภาพการผลิตแตกต2างกับผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป (0.8421*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภค อายุระหว2าง 41 –50 ปG มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านคุณภาพการผลิตกับผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปG (0.9939*) นอกน้ันไม2แตกต2างกันผู+บริโภคอายุระหว2าง 51–60 ปG มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านคุณภาพการผลิตแตกต2างผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป (1.0721*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส2วนคู2ท่ีเหลือมีระดับการ ตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน     



45  ตารางท่ี 4.12 การทดสอบความแตกต2างระหว2างช2วงอายุเปNนรายคู2ด+วยวิธี  LSD  ของระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ด+านผลิตภัณฑ�   อายุ อายุน+อยกว2า 21 ปG 21-30 ปG 31-40 ปG 41-50 ปG 51-60 ปG 61 ปGข้ึนไป ผลิตภัณฑ� น+อยกว2า 21 ปG      0.5001*          1.3596*           21 – 30 ปG               0.8595*     31 – 40 ปG               1.0016*     41 – 50 ปG                         0.9913*     51 – 60 ปG                                                                                       1.0000*      61 ปGข้ึนไป         *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05     จากตาราง 4.12 เม่ือทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างช2วงอายุเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD พบว2า  ผู+บริโภคอายุน+อยกว2า 21 ปG มีระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาด+านผลิตภัณฑ� แตกต2างกับผู+บริโภค ที่มีอายุระหว2าง 21 – 30 ปG (0.5001) และแตกต2างกับผู+บริโภค ที่มีอายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป  (1.3596*) ผู+บริโภคอายุระหว2าง 21 – 30 ปGมีระดับการตัดสินใจซื้อด+านผลิตภัณฑ� แตกต2างกับผู+บริโภคอายุ ต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป(1.3596) ผู+บริโภคอายุระหว2าง 31 – 40 ปGมีระดับการตัดสินใจซื้อด+านผลิตภัณฑ�แตกต2างกับผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป(1.0016)ผู+บริโภคอายุระหว2าง 41 –50 มีระดับการตัดสินใจซื้อ ด+านผลิตภัณฑ� แตกต2าง ผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป (0.9913) ผู+บริโภค อายุระหว2าง 51 – 60 ปG มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านผลิตภัณฑ�แตกต2างกับผู+บริโภคอายุ ต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป (1.0000) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส2วนคู2ที่เหลือมีระดับการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน          



46  ตารางท่ี 4.13   การทดสอบความแตกต2างระหว2างช2วงอายุเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ด+านราคา  อายุ อายุน+อยกว2า 21 ปG 21-30 ปG 31-40 ปG 41-50 ปG 51-60 ปG 61 ปGขึ้นไป ราคา     น+อยกว2า 21 ปG     0.5566*     0.5169*   0.4973*    1.3000* 21 – 30 ปG                0.9029* 31 – 40 ปG                     0.7434* 41 – 50 ปG                       0.7831* 51 – 60 ปG                                                                                              0.8027*  61 ปGข้ึนไป         *มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05    จากตารางท่ี 4.13 เม่ือทําการทดสอบความแตกต2าง ระหว2างช2วงอายุเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD พบว2า       ผู+บริโภคอายุน+อยกว2า 21 ปG มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านราคาแตกต2างกับผู+บริโภค อายุระหว2าง 31 – 40  ปG (0.5566*) ผู+บริโภคอายุระหว2าง 41 – 50 ปG (0.5169*) ผู+บริโภคอายุระหว2าง 51 – 60 ปG (0.4973*) และ ผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป (1.3000*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส2วนคู2ที่เหลือไม2แตกต2าง ผู+บริโภคอายุ ระหว2าง 21 – 30 ปG มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านราคาแตกต2างกับผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปG ข้ึนไป (0.9092*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส2วนคู2ท่ีเหลือไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคอายุระหว2าง 31 – 40 ปG  มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านราคามากกว2า ผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป (0.7434*)  อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส2วนคู2ที่เหลือไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภค อายุระหว2าง 41–50 ปG  มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านราคาแตกต2างกับผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป (0.7831*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส2วนคู2ท่ีเหลือไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคอายุระหว2าง 51 – 60 ปG  มีระดับการตัดสินใจซ้ือ ด+านราคาแตกต2างกับผู+บริโภค อายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป (0.8027*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    ส2วนคู2ที่เหลือไม2แตกต2างกัน    



47  ตารางท่ี 4.14 การทดสอบความแตกต2างระหว2างช2วงอายุเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย  อายุ อายุน+อยกว2า 21 ปG 21-30 ปG 31-40 ปG 41-50 ปG 51-60 ปG 61 ปGข้ึนไป สถานที่จัดจําหน2าย น+อยกว2า 21 ปG    0.5348*    0.4886*                  1.1360* 21 – 30 ปG                 -0.3101*   -0.4146* 31 – 40 ปG            -0.2619*   -0.3664* 41 – 50 ปG                               0.9113* 51 – 60 ปG                                                                                      1.0158*  61 ปGข้ึนไป         *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05    จากตารางท่ี 4.14 เมื่อทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างช2วงอายุเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD พบว2า       ผู+บริโภคอายุน+อยกว2า 21 ปG มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านสถานท่ีจัดจําหน2ายแตกต2างกับผู+บริโภคอายุ ระหว2าง 21–30 ปG (0.5348*) ผู+บริโภคอายุระหว2าง 31–40 ปG (0.4866*) และ ผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป (1.1360*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส2วนคู2ท่ีเหลือไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคอายุระหว2าง   21– 30 ปG มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านสถานท่ีจัดจําหน2ายแตกต2างกับผู+บริโภคอายุระหว2าง 41– 50 ปG        (-0.3101*) และ ผู+บริโภคอายุระหว2าง 51 – 60 ปG (-0.4146*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส2วนคู2ที่เหลือไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคอายุระหว2าง 31–40 ปG มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย แตกต2างกับผู+บริโภคอายุระหว2าง 41 – 50 ปG (-0.2619*) ผู+บริโภคอายุระหว2าง 51 – 60 ปG (-0.3664*)     ผู+บริโภคอายุระหว2าง 41 – 50 ปG มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านสถานที่จัดจําหน2ายแตกต2างกับผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป (0.9113*) ส2วนคู2ที่เหลือไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคอายุระหว2าง 51– 60 ปG มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านสถานท่ีจัดจําหน2ายแตกต2างกับผู+บริโภคอายุต้ังแต2 61 ปGข้ึนไป (1.0158*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส2วนคู2ท่ีเหลือมีระดับการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน    



48   ตารางท่ี 4.15  การวิเคราะห�ความแปรปรวนของระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา  ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ+านสันป5าม2วง จําแนกตามการศึกษา  รายการ SS df MS F   sig การผลิต กระบวนการผลิต      ระหว2างกลุ2ม0   12.792 005      2.558 3.062         0.010*       ภายในกลุ2ม    316.645 379      0.835   รวม    329.437  384   คุณภาพการผลิต      ระหว2างกลุ2ม00    5.431     5      1.086 2.068         0.069                  ภายในกลุ2ม    199.038 379      0.525   รวม    204.470  384   การตลาด    ผลิตภัณฑ�             ระหว2างกลุ2ม00     7.564     5      1.513 2.611        0.024*                           ภายในกลุ2ม    216.885 379      0.579   รวม    329.437  384   ราคา       ระหว2างกลุ2ม0    13.093 005      2.619 3.589        0.003*                              ภายในกลุ2ม    279.577 379      0.730   รวม    289.642  384   สถานที่จัดจําหน2าย    ระหว2างกลุ2ม0   20.600 005      4.120 6.260       0.000*                  ภายในกลุ2ม    249.425 379      0.658   รวม    270.025  384   การส2งเสริมการตลาด ระหว2างกลุ2ม0   23.190 005      4.638 6.332      0.000*                  ภายในกลุ2ม    277.613 379      0.723           รวม    300.802  384    *มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห�ข+อมูลด+วยสถิติ One – way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  ซึ่งค2า Sig. มากกว2าค2า α = 0.05 จํานวน 1 ด+าน คือด+านคุณภาพการผลิต แสดงว2าระดับ



49  การศึกษาแตกต2างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาไม2แตกต2างกัน แต2มีจํานวน 5 ด+าน  คือ ด+านกระบวนการผลิต ด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย และด+านการส2งเสริมการตลาด   มีค2า Sig.น+อยกว2า α =  0.05 แสดงว2าระดับการศึกษาแตกต2างกันมีระดับ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาแตกต2างกัน เม่ือทําการทดสอบความแตกต2างรายคู2ด+วยวิธี LSD (Least – Significant Different) ดังต2อไปน้ี   ตารางท่ี 4.16 การทดสอบความแตกต2างระหว2างระดับการศึกษาเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับ  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านกระบวนการผลิต  ระดับการศึกษา ตํ่ากว2า ม.ต+น ม.ต+น ม.ปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว2าปริญญา กระบวนการผลิต  ตํ่ากว2า ม.ต+น     0.4041*      0.3378*          ม.ต+น              ม.ปลาย / ปวช.              อนุปริญญา /ปวส.             -0.9266*       ปริญญาตรี             -0.8603*  สูงกว2าปริญญาตรี  *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05     จากตารางที่ 4.16 เม่ือทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างระดับศึกษาเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD    พบว2า ผู+บริโภคที่มีการศึกษาตํ่ากว2า ม.ต+น  มีระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาด+าน กระบวนการผลิต แตกต2างกับผู+บริโภคที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา (0.4041*) และ แตกต2างกับ ระดับปริญญาตรี (0.3378*)อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส2วนคู2ท่ีเหลือมีระดับการตัดสินใจซ้ือ ไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านกระบวนการผลิตน+อยกว2าแตกต2างกับผู+บริโภคที่มีการศึกษาสูงกว2าปริญญาตรี (-0.9266*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ส2วนคู2ท่ีเหลือมีระดับการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี   มีระดับการตัดสินใจซื้อด +านกระบวนการผลิตแตกต2างกับผู +บริโภคที่ มีการศึกษาสูงกว2าปริญญาตรี  (-0.8603*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส2วนคู2ที่เหลือมีระดับการตัดสินใจซ้ือไม2แตกต2างกัน 



50  ตารางท่ี 4.17 การทดสอบความแตกต2างระหว2างระดับการศึกษาเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับ  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านผลิตภัณฑ�  ระดับการศึกษา ตํ่ากว2า ม.ต+น ม.ต+น ม.ปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว2าปริญญา ผลิตภัณฑ�  ตํ่ากว2า ม.ต+น      0.2637*                 ม.ต+น             0.4376*        0.3085*                    ม.ปลาย / ปวช.            0.3620*                     อนุปริญญา /ปวส.          ปริญญาตรี          สูงกว2าปริญญาตรี  *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05     จากตารางที่ 4.17 เม่ือทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างระดับศึกษาเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD พบว2า  ผู+บริโภคที่มีการศึกษาตํ่ากว2าม.ต+น มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านผลิตภัณฑ�แตกต2างกับผู+บริโภคที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา (0.2637*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส2วนคู2ท่ีเหลือมีระดับการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคที่มีการศึกษาระดับ ม.ต+น  มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านผลิตภัณฑ�แตกต2างกับผู+บริโภคที่มีการศึกษา ระดับอนุปริญญา (0.4376*) และ แตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี (0.3085*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส2วนคู2ท่ีเหลือไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับ ม.ปลาย มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านผลิตภัณฑ�แตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา (0.3620*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส2วนคู 2 ท่ีเหลือมีระดับการตัดสินใจซื้อ ไม2แตกต2างกัน       



51  ตารางท่ี 4.18 การทดสอบความแตกต2างระหว2างระดับการศึกษาเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับ  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านราคา  ระดับการศึกษา ตํ่ากว2า ม.ต+น ม.ต+น ม.ปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว2าปริญญา ด+านราคา ตํ่ากว2า ม.ต+น           0.3163* 0.4633*                                 ม.ต+น                    0.4541*          ม.ปลาย / ปวช.              อนุปริญญา /ปวส.          ปริญญาตรี          สูงกว2าปริญญาตรี  *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05     จากตารางท่ี  4.18  เมื่อทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างระดับศึกษาเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD พบว2า ผู+บริโภคท่ีมีการศึกษาตํ่ากว2า ม.ต+น มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาด+านราคาแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. (0.3163*) และ แตกต2าง กับผู+บริโภคที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. (0.4633*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส2วนคู2ที่เหลือมีระดับการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับ ม.ต+น มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านราคาแตกต2างกับ   ผู+บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. (0.4541*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส2วนคู2ท่ีเหลือมีระดับการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน         



52  ตารางท่ี 4.19 การทดสอบความแตกต2างระหว2างระดับการศึกษาเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับ  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย  ระดับการศึกษา ตํ่ากว2า ม.ต+น ม.ต+น ม.ปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว2าปริญญา ด+านสถานที่จัดจําหน2าย ตํ่ากว2า ม.ต+น        0.2798* 0.5128*       0.4025*                                                               ม.ต+น             0.5168*       0.4065*                                                               ม.ปลาย / ปวช.                                               -0.8850*                                                          อนุปริญญา /ปวส.                                         -1.1180*                                                ปริญญาตรี             -1.0078*             สูงกว2าปริญญาตรี  *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05    จากตารางท่ี 4.19 เมื่อทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างระดับการศึกษากับระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านสถานท่ีจัดจําหน2ายเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD พบว2าผู+บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว2า ม.ต+น มีความแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตอนปลาย (0.2798*) อนุปริญญา (0.5128*) ปริญญาตรี (0.4025*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภค ท่ีมีระดับการศึกษา ม.ต+น มีความแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา (0.5168*)  ปริญญาตรี (0.4065*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคที่มีการศึกษาระดับม.ปลาย หรือ ปวช. มีความแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว2าปริญญาตรี (-0.8850*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับ อนุปริญญา หรือ ปวส. มีความแตกต2างกับผู+บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว2าปริญญาตรี (-1.1180*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว2าปริญญาตรี (-1.0078*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน    



53  ตารางท่ี 4.20 การทดสอบความแตกต2างระหว2างระดับการศึกษาเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับ  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านการส2งเสริมทางการตลาด  ระดับการศึกษา ตํ่ากว2า ม.ต+น ม.ต+น ม.ปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว2าปริญญา ด+านการส2งเสริมทางการตลาด ตํ่ากว2า ม.ต+น                           0.6295*      0.4783*                                                               ม.ต+น               0.4374*        ม.ปลาย / ปวช.                0.4001*                                                           อนุปริญญา /ปวส.       ปริญญาตรี          สูงกว2าปริญญาตรี  *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05   จากตารางท่ี 4.20 เม่ือทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างระดับศึกษาเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD พบ ว2าผู+บริโภคที่มีการศึกษาตํ่ากว2า ม.ต+น มีระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาด+านการส2งเสริมการตลาด แตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. (0.6295*) และ แตกต2างกับ  ผู+บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (0.4783*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05นอกน้ันมีการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต+น มีระดับการตัดสินใจซื้อด+าน   การส2งเสริมการตลาดแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.(0.4374*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคที่มีการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.    มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านการส2งเสริมการตลาดแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับ อนุปริญญา หรือ ปวส. (0.4001*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน        



54  ตารางท่ี 4.21  การวิเคราะห�ความแปรปรวนของระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา  ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ+านสันป5าม2วง จําแนกตามอาชีพ  รายการ SS df MS F  sig การผลิต กระบวนการผลิต      ระหว2างกลุ2ม    12.594 006      2.099 2.540         0.022*       ภายในกลุ2ม   316.843 378      0.838   รวม   329.437  384   คุณภาพการผลิต      ระหว2างกลุ2ม00  2.617     6      0.436 0.817         0.557                  ภายในกลุ2ม 0  20.853 378      0.534   รวม   204.470  384   การตลาด    ผลิตภัณฑ�             ระหว2างกลุ2ม00    4.032 00 6      0.627 1.139        0.339                                                           ภายในกลุ2ม   223.108 378      0.590   รวม   227.140 384   ราคา      ระหว2างกลุ2ม       6.493 00 6      1.082 1.445        0.196                           ภายในกลุ2ม   283.149 378      0.749   รวม   289.642  384   สถานที่จัดจําหน2าย    ระหว2างกลุ2ม0  11.473 006      1.912 2.796        0.011*                   ภายในกลุ2ม   258.552 378      0.684   รวม   270.025  384   การส2งเสริมการตลาด ระหว2างกลุ2ม0  11.527 006      1.921 2.511        0.021*                   ภายในกลุ2ม   289.275 378      0.765   รวม   300.802  384    *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05   จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห�ข+อมูลด+วยสถิติ One–way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี0.05 ซ่ึงค2า Sig. มากกว2าค2า α = 0.05 จํานวน 3 ด+าน คือ ด+านคุณภาพการผลิต ด+านผลิตภัณฑ� และ ด+านราคา แสดงว2าอาชีพแตกต2างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาไม2แตกต2างกัน   



55  แต2มีจํานวนท้ังส้ิน 3 ด+าน คือด+านกระบวนการผลิต ด+านสถานที่จัดจําหน2าย และด+านการส2งเสริมการตลาด โดยมีค2า Sig. น+อยกว2า α =  0.05 แสดงว2าอาชีพแตกต2างกันมีระดับการตัดสินใจ กระเป&าผักตบชวาท่ีแตก  ต2างกันเมื่อทําการทดสอบความแตกต2างรายคู2ด+วยวิธี LSD  (Least – Significant Different)ดังต2อไปน้ี  ตารางท่ี 4.22 การทดสอบความแตกต2างระหว2างอาชีพ เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับการตัดสินใจซื้อ  ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านกระบวนการผลิต  อาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา แม2บ+าน เกษตรกร ค+าขาย รับราชการ /พนักงานรัฐ พนักงานบริษัท เอกชน อ่ืน ๆ กระบวนการผลิต นักเรียน  / นักศึกษา         0.6196*   0.6029*  0.6346*     0.8478*           0.7356*                                                                                                                            นักศึกษา              แม2บ+าน            เกษตรกร       ค+าขาย          รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน อ่ืน ๆ   *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05    จากตารางท่ี 4.22 เมื่อทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างอาชีพ เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD พบว2า ผู+บริโภคที่เปNนนักเรียน หรือ นักศึกษา มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านกระบวนการผลิตแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีเปNนแม2บ+าน (0.6196*) แตกต2างกับผู+บริโภคท่ีเปNนเกษตรกร (0.6029*) แตกต2างกับ ผู+บริโภคท่ีค+าขาย (0.6346*) แตกต2างกับผู+บริโภคท่ีรับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (0.8478*) และแตกต2างกับผู+บริโภคที่เปNนพนักงานบริษัทเอกชน (0.7356*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซ้ือไม2แตกต2างกัน    



56  ตารางท่ี 4.23 การทดสอบความแตกต2างระหว2างอาชีพ เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับการตัดสินใจซื้อ  ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย  อาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา แม2บ+าน เกษตรกร ค+าขาย รับราชการ /พนักงานรัฐ พนักงานบริษัท เอกชน อ่ืน ๆ สถานที่จัดจําหน2าย นักเรียน  / นักศึกษา              0.4750*     0.4946*        0.5446*                                                                                                                            แม2บ+าน            เกษตรกร               0.2917*     0.3112*        0.3613*                                                                                                                            ค+าขาย          รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน อ่ืน ๆ   *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05    จากตารางท่ี 4.23 เมื่อทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างอาชีพ เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ผลการทดสอบ พบว2าผู+บริโภคท่ีเปNนนักเรียน หรือ นักศึกษามีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านสถานท่ีจัดจําหน2ายแตกต2างกับผู+บริโภคที่ค+าขาย (0.4750*) แตกต2างกับผู+บริโภคที่รับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (0.4946*) และแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีเปNนพนักงานบริษัทเอกชน (0.5446*) ผู+บริโภคท่ีเปNน แม2บ+านมีระดับการ ตัดสินใจซ้ือด+านสถานที่จัดจําหน2ายแตกต2างกับผู+บริโภคที่เปNนพนักงานบริษัทเอกชน (0.3273*) ผู+บริโภคท่ีเปNนเกษตรกร มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านสถานท่ีจัดจําหน2ายแตกต2างกับผู+บริโภค ท่ีค+าขาย (0.2917*) แตกต2างกับผู+บริโภคที่รับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ (0.3112*)  และ แตกต2างกับ ผู +บริโภคท่ีเปNนพนักงานบริษัทเอกชน (0.3613*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ัน มีการตัดสินใจซ้ือไม2แตกต2างกัน      



57  ตารางท่ี 4.24 การทดสอบความแตกต2างระหว2างอาชีพ เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับการตัดสินใจซื้อ  ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านการส2งเสริมทางการตลาด  อาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา แม2บ+าน เกษตรกร ค+าขาย รับราชการ /พนักงานรัฐ พนักงานบริษัท เอกชน อ่ืน ๆ การส2งเสริมทางการตลาด นักเรียน  / นักศึกษา     แม2บ+าน            เกษตรกร    0.3807*                   0.3681*                                                                                                                            ค+าขาย          รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษํทเอกชน อ่ืน ๆ   *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05   จากตารางท่ี 4.24 เม่ือทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างอาชีพเปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ผลการทดสอบ พบว2าผู+บริโภคท่ีเปNนเกษตรกร มีระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาด+านการส2งเสริมการตลาดแตกต2างกับ ผู+บริโภคท่ีค+าขาย (0.3807*) และแตกต2างกับผู+บริโภคที่เปNนพนักงานบริษัทเอกชน (0.3681*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน           



58 ตารางท่ี 4.25  การวิเคราะห�ความแปรปรวนของระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ+านสันป5าม2วง   จําแนกตามรายได+รายการ SS df MS F sig การผลิตกระบวนการผลิต      ระหว2างกลุ2ม0   18.585 005 3.717 4.523 0.001*ภายในกลุ2ม    310.852 379 0.820รวม    329.437 384คุณภาพการผลิต      ระหว2างกลุ2ม00   8.719 005 1.744 3.376 0.005*ภายในกลุ2ม    195.751 379 0.516รวม    204.470 384การตลาดผลิตภัณฑ�  ระหว2างกลุ2ม00    6.591 0Ȯ 1.318 2.265 0.047*ภายในกลุ2ม    220.549 379 0.582รวม    329.437 384ราคา       ระหว2างกลุ2ม0    12.361 005 2.472 03.379 0.005*ภายในกลุ2ม    279.577 379 0.732รวม    289.642 384สถานที่จัดจําหน2าย   ระหว2างกลุ2ม0    25.551 005 5.110 07.922 0.000*ภายในกลุ2ม    249.425 379 0.645รวม    270.025 384การส2งเสริมการตลาด ระหว2างกลุ2ม0   36.658 005 7.332 10.519 0.000*ภายในกลุ2ม    289.275 379 0.697รวม    300.802 384*มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 5



59  จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห�ข+อมูลด+วยสถิติ One – way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทาง สถิติที่ 0.05 ซึ่งค2า Sig. น+อยกว2าค2า α = 0.05 ทุกด+านคือ ด+านกระบวนการผลิต ด+านคุณภาพการผลิต    ด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย และด+านการส2งเสริมการตลาด แสดงว2ารายได+แตกต2างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาแตกต2างกัน เมื่อทําการทดสอบความแตกต2างรายคู2 ด+วยวิธี LSD (Least – Significant Different) ดังต2อไปน้ี   ตารางท่ี 4.26 การทดสอบความแตกต2างระหว2างรายได+เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านกระบวนการผลิต   รายได+ ตํ่ากว2า 5,000 5,001 -10,000 10,001-15,000 15,001-20,000 20,001-25000 รายได+ 25,001 ข้ึนไป กระบวนการผลิต ตํ่ากว2า 5,000 บาท   0.4889*       0.3690*         5,001 – 10,000 บาท                   - 0.8696* 10,001 – 15,000 บาท                                               - 0.7497*                                                                                                                            15,001 – 20,000 บาท          20,001 – 25,000 บาท  25,001 บาทข้ึนไป  *มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05    จากตารางท่ี 4.26  เม่ือทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างรายได+เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ผลการทดสอบพบว2า ผู+บริโภคท่ีมีรายได+ตํ่ากว2า 5,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านกระบวนการผลิตแตกต2างกับผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 5,001–10,000 บาท (0.4889*) และแตกต2างกับผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 10,001–15,000 บาท (0.3690*) ผู+บริโภคท่ีมีรายได+ระหว2าง 5,001– 10,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาด+านกระบวนการผลิตน+อยกว2า ผู+บริโภคท่ีมีรายได+ 25,001 บาทข้ึนไป (-0.8696*)ผู+บริโภคที่มี รายได+ระหว2าง 10,001 – 15,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาด+าน กระบวนการผลิตน+อยกว2า ผู+บริโภคท่ีมีรายได+  25,001บาทข้ึนไป (-0.7497*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน 



60   ตารางท่ี 4.27 การทดสอบความแตกต2างระหว2างรายได+เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านคุณภาพการผลิต   รายได+ ตํ่ากว2า 5,000 5,001 -10,000 10,001-15,000 15,001-20,000 20,001-25000 รายได+ 25,001 ข้ึนไป คุณภาพการผลิต ตํ่ากว2า 5,000 บาท  0.2010*       0.3462*   0.2718*    5,001 – 10,000 บาท     10,001 – 15,000 บาท                                                        - 0.4727*                                                                                                                            15,001 – 20,000 บาท          20,001 – 25,000 บาท  25,001 บาทข้ึนไป  *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05        จากตารางท่ี 4.27  เม่ือทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างรายได+เปNนรายคู2ด+วยวิธี  LSD  พบว2า ผู +บริ โภคท่ีมี รายได + ตํ่ ากว 2า  5 ,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&า ผักตบชวา  ด+านคุณภาพการผลิตแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีรายได+ระหว2าง 5,001 – 10,000 บาท (0.2010*) แตกต2างกับ ผู+บริโภคท่ีมีรายได+ระหว2าง 10,001 – 15,000 บาท (0.3462*) และ แตกต2างกับผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 15,001 – 20,000 บาท (0.2718*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซื้อ ไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคท่ีมีรายได+ระหว2าง 10,001 – 15,000  บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาด+านคุณภาพการผลิตแตกต2างกับผู+บริโภคที่มีรายได+ 17,001 บาทข้ึนไป (-0.4727*)  อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซ้ือด+านคุณภาพการผลิตไม2แตกต2างกัน      



61   ตารางท่ี 4.28 การทดสอบความแตกต2างระหว2างรายได+เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านผลิตภัณฑ�   รายได+ ตํ่ากว2า 5,000 5,001 -10,000 10,001-15,000 15,001-20,000 20,001-25000 รายได+ 25,001 ข้ึนไป ผลิตภัณฑ� ตํ่ากว2า 5,000 บาท             0.2952*    5,001 – 10,000 บาท     10,001 – 15,000 บาท     15,001 – 20,000 บาท          20,001 – 25,000 บาท  25,001 บาทข้ึนไป  *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05    จากตารางท่ี 4.28 เม่ือทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างรายได+เป Nนรายคู2ด +วยวิธี LSD  ผลการทดสอบพบว2า ผู+บริโภคท่ีมีรายได+ตํ่ากว2า 5,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านผลิตภัณฑ�แตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีรายได+ระหว2าง 10,001 – 20,000 บาท (0.2952*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซ้ือด+านผลิตภัณฑ�ไม2แตกต2างกัน          



62   ตารางท่ี 4.29 การทดสอบความแตกต2างระหว2างรายได+เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านราคา   รายได+ ตํ่ากว2า 5,000 5,001 -10,000 10,001-15,000 15,001-20,000 20,001-25000 รายได+ 25,001 ข้ึนไป ราคา ตํ่ากว2า 5,000 บาท  0.4041*                      5,001 – 10,000 บาท                        -0.4032*                       -0.8481*  10,001 – 15,000 บาท      -0.5965* 15,001 – 20,000 บาท          20,001 – 25,000 บาท  25,001 บาทข้ึนไป  *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05    จากตารางท่ี 4.29 เม่ือทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างรายได+เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ผลการทดสอบพบว2าผู+บริโภคท่ีมีรายได+ตํ่ากว2า 5,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านราคา แตกต2างกับผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 5,001–10,000 บาท (0.4041*)อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 5,001–10,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีรายได+ระหว2าง 15,000–20,000 บาท (0.4032*) แตกต2างกับ ผู+บริโภคท่ีมีรายได+ 25,001 บาทข้ึนไป (-0.8481*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซ้ือไม2แตกต2างกัน ผู+ท่ีมีรายได+ระหว2าง 10,001 – 15,000 บาท มีการตัดสินใจด+านรายได+แตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีรายได+ 25,001 บาทข้ึนไป (-0.5965*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซื้อด+านราคาไม2แตกต2างกัน     



63  ตารางท่ี 4.30   การทดสอบความแตกต2างระหว2างรายได+เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านสถานที่จัดจําหน2าย    รายได+ ตํ่ากว2า 5,000 5,001 -10,000 10,001-15,000 15,001-20,000 20,001-25000 รายได+ 25,001 ข้ึนไป สถานที่จัดจําหน2าย ตํ่ากว2า 5,000 บาท  0.5190*      0.5605*   0.4207*                      5,001 – 10,000 บาท    10,001 – 15,000 บาท           -0.5925* 15,001 – 20,000 บาท            -0.6339*                  20,001 – 25,000 บาท  25,001 บาทข้ึนไป  *มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05             จากตารางท่ี 4.30 เมื่อทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างรายได+เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD พบว2า ผู+บริโภคที่มีรายได+ตํ่ากว2า 5,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาด+านสถานท่ี จัดจําหน2ายแตกต2างกับผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 5,001 – 10,000 บาท (0.5190*) แตกต2างกับผู+บริโภค ท่ีมีรายได+ระหว2าง 10,001 – 15,000 บาท (0.5605*) และ แตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีรายได+ระหว2าง  15,001 – 20,000 บาท (0.4207*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซื้อ ไม2แตกต2างกัน โดยผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 10,001 – 15,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านสถานท่ีจัดจําหน2ายแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีรายได+ 25,001 บาทข้ึนไป (-0.5925*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 15,001 – 20,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านราคาแตกต2างกับผู+บริโภคที่มีรายได+ 25,001 บาทข้ึนไป (-0.6339*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน    



64 ตารางท่ี 4.31 การทดสอบความแตกต2างระหว2างรายได+เปNนรายคู2ด+วยวิธี LSD  ของระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา  ด+านการส2งเสริมทางการตลาดรายได+ ตํ่ากว2า 5,000 5,001 -10,000 10,001-15,000 15,001-20,000 20,001-25,000 รายได+25,001 ขึ้นไป การส2งเสริมทางการตลาดตํ่ากว2า 5,000 บาท 0.5953* 0.6328* 0.5893*5,001 – 10,000 บาท -0.6744*   -0.6042*10,001 – 15,000 บาท -0.7119*   -0.6418*15,001 – 20,000 บาท -0.6684*   -0.5983*20,001 – 25,000 บาท25,001 บาทข้ึนไป *มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จากตารางท่ี 4.31 เมื่อทําการทดสอบความแตกต2างระหว2างรายได+เปNนรายคู2ด+วยวิธีLSD ผลการทดสอบพบว2า ผู+บริโภคท่ีมีรายได+ตํ่ากว2า 5,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาด+านการส2งเสริมการตลาดแตกต2างกับผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 5,001 – 10,000 บาท (0.5953*) และแตกต2างกับผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 10,001 – 15,000 บาท (0.6328*) และ แตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีรายได+ระหว2าง 15,001–20,000 บาท (0.5893*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซ้ือไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคท่ีมีรายได+ระหว2าง 5,001 – 10,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านราคาแตกต2างกับผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 20,001-25,000 บาท(-0.6744*) และแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีรายได+ระหว2างมากกว2า 25,000 บาทขึ้นไป (-0.6042*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซ้ือไม2แตกต2างกันผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 10,001–15,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านราคาแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีรายได+ระหว2าง 20,001 – 25,000 บาท (-0.7119*) และแตกต2างกับผู+บริโภคท่ีมีรายได+ระหว2างมากกว2า 25,000 บาทขึ้นไป (-0.6418*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันมีการตัดสินใจซื้อไม2แตกต2างกัน ผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 15,001 – 20,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านราคาแตกต2างกับผู+บริโภคที่มีรายได+ระหว2าง 20,001 – 25,000 บาท (-0.6684*) และแตกต2างกับผู+



65 บริโภคท่ีมีรายได+ ระหว2างมากกว2า 25,000 บาทข้ึนไป (-0.5983*) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05นอกน้ันมีการตัดสินใจซ้ือ ด+านการส2งเสริมการตลาด ไม2แตกต2างกัน



บทที่ 5 สรุปผล  อภิปรายผล  และข�อเสนอแนะ  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�  เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภคและ เปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค จําแนกตามป1จจัยส2วนบุคคลของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยศึกษาจากตัวอย2างผู+บริโภคท่ีเดินทางมาเย่ียมชม และ เลือกซ้ือผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภคของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาในช2วงเวลาที่ทําการสํารวจ โดยใช+แบบสอบถาม จํานวน 385 ชุด ซึ่งได+จากการคํานวณโดยใช+สูตรของดับเบิลยู จี คอชราน (W.G. Cochran) ผู+ศึกษาได+เก็บรวบรวมข+อมูล และนําข+อมูลท่ีได+มาประมวลผล โดยใช+โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซ่ึงจากการศึกษาสามารถสรุปผลได+ ดังต2อไปน้ี   สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิเคราะห�ป1จจัยส2วนบุคคลของผู+บริโภค ผู+บริโภคส2วนใหญ2เปKนเพศหญิงมากกว2าเพศชาย   ท้ังน้ี ส2วนใหญ2มีอายุ 21 – 30 ปO มีระดับการศึกษาอยู2ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพค+าขาย และมีรายได+ระหว2าง 10,001 – 14,000  บาท  2. ผลการวิเคราะห�ระดับการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภคของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีดังน้ี 2.1 ด+านการผลิต   ซ่ึงประกอบด+วยกระบวนการผลิตและคุณภาพการผลิต ผลการวิจัยพบว2า ผู+บริโภคมีระดับ การตัดสินใจด+านกระบวนการผลิต โดยรวมในระดับมากเม่ือวิเคราะห�เปKนรายการ พบว2าผู+บริโภคมีการตัดสินใจในระดับมาก ทุกรายการ  นอกจากน้ีด+านคุณภาพการผลิต พบว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจ โดยรวมในระดับมากเมื่อวิเคราะห�เปKนรายการพบว2าผู+บริโภคมีการตัดสินใจในระดับมาก ทุกรายการ เช2นเดียวกัน  2.2 ด+านการตลาด  ซ่ึงประกอบด+วยด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย และด+านการส2งเสริม การตลาด ผลการศึกษาพบว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจด+านผลิตภัณฑ�โดยรวม ในระดับมากเมื่อวิเคราะห�เปKนรายการ พบว2าผู+บริโภคมีการตัดสินใจในระดับมากทุกรายการ ด+านราคาพบว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจโดยรวมในระดับมาก เม่ือวิเคราะห�เปKนรายการ พบว2าผู+บริโภค มีการตัดสินใจในระดับมากทุกรายการ ด+านสถานที่จัดจําหน2ายพบว2า ผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจโดยรวม ในระดับมาก โดยเมื่อวิเคราะห�



67  เปKนรายการ พบว2าผู+บริโภคมีการตัดสินใจ ในระดับปานกลาง เก่ียวกับแหล2งผลิต และจําหน2ายมีความสะอาดน2ามอง ส2วนรายการที่เหลือมีระดับการตัดสินใจในระดับมากทุกรายการ และด+านการส2งเสริมการตลาด พบว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจ โดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห�เปKนรายการ พบว2าผู+บริโภคมีการตัดสินใจ ในระดับมากเก่ียวกับการลดราคา ส2วนรายการท่ีเหลือ มีระดับการตัดสินใจในระดับปานกลางทุกรายการ  3. ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห�เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สรุปได+ดังน้ี ด+านเพศ พบว2า เพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจซ้ือด+านกระบวนการผลิต ด+านคุณภาพการผลิต และ ด+านราคาไม2แตกต2างกัน แต2มีการตัดสินใจซื้อด+านผลิตภัณฑ� ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย และด+านการส2ง เสริมการตลาดแตกต2างกัน  ด+านอายุ พบว2า ผู+บริโภคที่มีอายุแตกต2างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านการส2งเสริมการตลาด ไม2แตกต2างกัน แต2ระดับการตัดสินใจซื้อด+านกระบวนการผลิต ด+านคุณภาพการผลิต ด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา และ ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย แตกต2างกัน  ด+านการศึกษา พบว2า ผู+บริโภคที่มีระดับการศึกษา แตกต2างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านคุณภาพการผลิต ไม2แตกต2างกัน แต2ระดับการตัดสินใจซื้อด+าน กระบวนการผลิต ด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย และ ด+านการส2งเสริมการตลาด แตกต2างกัน  ด+านการอาชีพ พบว2า ผู+บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต2างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านคุณภาพการผลิต   ด+านผลิตภัณฑ� และ ด+านราคาไม2แตกต2างกันแต2มีระดับการตัดสินใจซื้อด+านกระบวนการผลิต ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย และ ด+านการส2งเสริมการตลาด แตกต2างกัน  ด+านรายได+ พบว2า ผู+บริโภคท่ีมีรายได+แตกต2างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือ ทุกด+าน คือ ด+านกระบวนการผลิต ด+านคุณภาพการผลิต ด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา ด+านสถานที่จัดจําหน2าย และด+านการส2งเสริมการตลาด แตกต2างกัน        



68  อภิปรายผล จากการศึกษาการ ตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ�กระ เป& า ผักตบชวา ของกลุ2ม ธุร กิจ หัตถกรรม จักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีประเด็นที่ควรอภิปรายผลดังน้ี  1. ด+านการผลิต พบว2าระดับการตัดสินใจผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรม จักสานผักตบชวาบ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด+านการผลิต ซ่ึงประกอบด+วย กระบวนการผลิต และรูปแบบของผลิตภัณฑ� พบว2าผู+บริโภค มีการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปKน เพราะในป1จจุบันผู+บริโภคได+รับความรู+ และความเข+าใจเก่ียวกับข้ันตอนการผลิตกระเป&าผักตบชวา ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบแต2ละข้ันตอนการผลิต รวมทั้งการผลิตท่ีอนุรักษ�ส่ิงแวดล+อม อนุรักษ�วัฒนธรรม และการผลิตโดยใช+เครื่องมือพื้นบ+านของไทย ซึ่งจากการเผยแพร2ข+อมูลจากกลุ2มผู+ผลิตเพื่อให+ผู+บริโภคเข+าใจในข้ันตอนการผลิต และ กรรมวิธีตามธรรมชาติ ซึ่งสอดคล+องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน� เหมธิติ (2541) ที่กล2าวว2า ผู+บริโภคส2วนใหญ2ซื้อผ+าไหมมัดหมี่เพราะเปKนงานศิลปหัตถกรรมท่ีควรอนุรักษ� โดยในการตัดสินใจซื้อผู+บริโภคจะพิจารณาแหล2งผลิต และด+านคุณภาพด+วย 2. ด+านการตลาด พบว2า ระดับการตัดสินใจผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว2าผู+บริโภค ให+ความสนใจในผลิตภัณฑ� ซ่ึงประกอบด+วย ผลิตภัณฑ� ราคา สถานที่จัดจําหน2าย และการส2งเสริมการตลาด พบว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ด+านราคา และด+านสถานที่จัดจําหน2าย ในระดับมาก ซึ่งสอดคล+องกับงานวิจัยของวนิดา แก+วเนตร (2545) ที่กล2าวว2าส2วนประสมทางการตลาด ในด+านผลิตภัณฑ�ราคา และสถานท่ีจัดจําหน2าย ที่มีอิทธิพลต2อการตัดสินใจซื้อ แต2อย2างไรก็ตามผลการศึกษาของผู+วิจัยขัด   แย+งกับงานวิจัยของวนิดา แก+วเนตร ด+านผลิตภัณฑ� ราคา สถานท่ีจัดจําหน2าย และการส2งเสริมการตลาด สามารถอธิบายได+ดังน้ี 2.1 ด+านผลิตภัณฑ� พบว2าผู+บริโภคสนใจความหลากหลายสีและลวดลายของผลิตภัณฑ� ซ่ึงสอดคล+องกับแนวคิดของฟUลิป คอตเลอร� (Philip Kotler, 1984) ท่ีกล2าวถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ� ที่ทําให+เกิดพฤติกรรมการซ้ือ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ� รูปลักษณ� ผลิตภัณฑ� และรูปแบบ และการออกแบบผลิตภัณฑ�  2.2 ด+านราคาพบว2าผู+บริโภค ให+ความสนใจในผลิตภัณฑ� ท่ีสามารถเลือกระดับราคาได+ตามการใช+สอย และกําลังซ้ือซ่ึงสอดคล+องกับงานวิจัยของ นันทิยา ตันตราสืบ (2545) ท่ีกล2าวว2าราคามีอิทธิพลต2อการซ้ือสินค+าท่ีระลึกมากที่สุด และ สอดคล+องกับงานวิจัยของ มัณฑนา พลอาสา (2548) ที่กล2าวว2า การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ+าสําเร็จรูปของข+าราชการสตรี  โดยพิจารณาราคา นอกจากน้ียังสอดคล+องกับ งานวิจัยของ สุวรรณาทัศนาภิรมย� (2546) ท่ีเห็นว2าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ� หัตถกรรมที่ตลาดต+องการ ควรมีลักษณะดังน้ี คือ 



69  เปKนผลิตภัณฑ�ที่มีราคาพอสมควร และสอดคล+องกับงานวิจัยของ อนุตรา ไตรทามา (2554) ท่ีกล2าวถึงการตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาว2าหลายระดับราคา ที่สามารถเลือกได+ตามการใช+สอย และกําลังซ้ือ 2.3 ด+านสถานที่จัดจําหน2ายพบว2าผู+บริโภค ให+ความสนใจในผลิตภัณฑ� สําหรับด+านแหล2งจําหน2าย  พบว2า ผู+บริโภคซ้ือเพราะผู+ผลิตเปKนผู+จําหน2ายเอง และซื้อในงานแสดงสินค+าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ� ซึ่งสอด คล+องกับงานวิจัยของ อนุตรา  ไตรทามา (2544) ที่ว2าผู+บริโภคจะซื้อผ+าไหมท่ีร+านจําหน2ายผ+าไหมโดยเฉพาะ 2.4 ด+านการส2งเสริมด+านการตลาด พบว2าด+านการส2งเสริมการตลาด โดยผู+บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือ ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเปKนเพราะผู+บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2เปKนกลุ2มคนท่ีอาศัยอยู2ในพื้นท่ีใกล+เคียงกับแหล2งผลิต และ จําหน2ายผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สุพรรณบุรี ทําให+ทราบข+อมูลด+านต2าง ๆ จากแหล2งผลิต และจําหน2ายอยู2แล+ว จึงมีการตัดสินใจซ้ือด+านการส2งเสริมการตลาดเพียงระดับปานกลางเท2าน้ัน 3. การวิเคราะห�ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา   3.1 ด+านเพศ จากการศึกษาพบว2า ส2วนใหญ2เปKนเพศหญิงท่ีซื้อสินค+าท้ังน้ีอาจเปKนเพราะว2าพฤติกรรมโดยธรรมชาติของผู+หญิงท่ีชอบจับจ2ายซื้อสินค+า ซึ่งสอดคล+องกับงานวิจัยของ มาลิณี ฤาชุตกุล (2550) ศึกษาป1จจัยท่ีมีผลต2อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�ผ+าไหมของโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ�ของผู+บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา พบว2า ผู+บริโภคส2วนใหญ2เปKนเพศหญิง และงานวิจัยของ ธนวรรธน� ชมพู (2550)ศึกษาป1จจัยท่ีมีอิทธิพลต2อความต+องการซื้อสินค+าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ�ในจังหวัดเพชรบูรณ� พบว2าข+อมูลท่ัวไปของกลุ2มตัวอย2างเปKนเพศหญิงมากกว2าเพศชาย และพบว2าเพศชาย และเพศหญิงมีการตัดสินใจซ้ือด+านกระบวนการผลิต ด+านคุณภาพการผลิต และ ด+านราคาไม2แตกต2างกัน แต2มีการตัดสินใจซื้อด+านผลิตภัณฑ� ด+านสถานที่จัดจําหน2าย และด+านการส2งเสริมการตลาดแตกต2างกัน   3.2 ด+านอายุ จากการศึกษาพบว2าผู+บริโภคที่มีอายุแตกต2างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านการส2งเสริมการตลาด ไม2แตกต2างกัน แต2ระดับการตัดสินใจซื้อด+านกระบวนการผลิต ด+านคุณภาพการผลิต  ด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา และด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย แตกต2างกัน ท้ังน้ีอาจเปKนเพราะว2า ซ่ึงสอดคล+องกับงานวิจัยของ ปฐมรัตน� ชิวปรีชา (2549) ศึกษาป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต2อการซื้อสินค+าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมของผู+บริโภคชาวต2างชาติ จากศูนย�หัตถกรรมบ+านถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม2 พบว2า ผู+บริโภคมีอายุแตกต2างกันมีผลต2อการตัดสินใจซื้อด+านคุณภาพการผลิต ด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคาท่ีแตกต2างกัน   3.3 ด+านการศึกษา จากการศึกษาพบว2า ผู+บริโภคที่มีระดับการศึกษา แตกต2างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านคุณภาพการผลิต ไม2แตกต2างกัน แต2ระดับการตัดสินใจซ้ือด+าน กระบวนการผลิต ด+าน



70  ผลิตภัณฑ� ด+านราคา ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย และด+านการส2งเสริมการตลาด แตกต2างกัน ซ่ึงสอดคล+องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน�  ศริศักด์ิพาณิชย� (2548) ศึกษาเรื่อง ป1จจัยท่ีมีผลต2อการตัดสินใจซื้อผ+าทอมือของผู+บริโภค ตามโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ� จังหวัดสุพรรณบุรี พบว2าผู+บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตก   ต2างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อด+านคุณภาพการผลิตไม2แตกต2างกัน แต2ระดับการตัดสินใจซื้อด+านกระบวนการผลิต ด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา ด+านสถานที่จัดจําหน2าย และด+านการส2งเสริมการตลาดแตกต2างกัน 3.4 ด+านอาชีพ จากการศึกษาพบว2า ผู+บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต2างกัน มีระดับการตัดสินใจ ซ้ือด+านคุณภาพการผลิต ด+านผลิตภัณฑ� และ ด+านราคาไม2แตกต2างกันแต2มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านกระบวนการผลิต ด+านสถานที่จัดจําหน2าย และ ด+านการส2งเสริมการตลาด แตกต2างกัน ซึ่งสอดคล+องกับงานวิจัยของ  พรชัย  ประเสริฐสุข (2547) ศึกษาเรื่อง ป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต2อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ� OTOP ของผู+บริโภค จังหวัดสมุทรปราการพบว2า ผู+บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต2างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านคุณภาพการผลิต ด+านผลิตภัณฑ� และด+านราคาไม2แตกต2างกัน แต2มีระดับการตัดสินใจซื้อ ด+านกระบวนการผลิต ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย และด+านการส2งเสริมการตลาด แตกต2างกัน 3.5 ด+านรายได+ จากการศึกษาพบว2า ผู+บริโภคที่มีรายได+แตกต2างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อ ทุกด+าน คือ ด+านกระบวนการผลิต ด+านคุณภาพ การผลิต ด+านผลิตภัณฑ� ด+านราคา ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย และ ด+านการส2งเสริมการตลาด แตกต2างกันมีความสอดคล+องกับงานวิจัยของ วิจิตรา สมิงนาวิน (2548) ศึกษาทัศนคติท่ีมีต2อสินค+าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ�ประเภทอาหารของผู+บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว2า รายได+ที่แตกต2างกัน มีผลต2อสินค+าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ�ประเภทอาหารของผู+บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ข�อเสนอแนะ 1. ข+อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี  จากการวิจัยครั้งน้ี  สามารถสรุปข+อเสนอแนะจากผลการวิจัย เพื่อเปKนประโยชน� และ เปKนแนวทางให+กลุ2มผู+ผลิตผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ใช+ในการปรับปรุงวิธีการผลิต และการตลาดต2อไปในอนาคตเพื่อให+สอดคล+องกับพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู+บริโภคดังน้ี  1.1 การผลิต จากการวิจัยครั้งน้ี พบว2าด+านกระบวนการผลิต ซ่ึงประกอบด+วยแหล2งผล หรือ   กลุ2มผู+ผลิต การประยุกต�ลวดลาย การพัฒนาลวดลายใหม2 ๆ และเปKนงานหัตถกรรมพื้นบ+านท่ีอนุรักษ�กรรมวิธีการผลิตแบบพื้นบ+านของไทย และด+านคุณภาพการผลิต ซึ่งประกอบด+วย ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาท่ีมีสี และ ลวดลายที่สม่ําเสมอ การควบคุมคุณภาพข้ันตอนการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช+ในกระบวนการผลิต การผลิตท่ีไม2ทําลายส่ิงแวดล+อม และการรักษาความสะอาดแหล2งผลิต ท่ีผู+บริโภค มีการตัดสินใจซ้ือในระดับ



71 มาก ดังน้ันจึงขอเสนอแนะว2าควรให+ความสําคัญกับ กระบวนการผลิตโดยเฉพาะ การตรวจสอบคุณภาพในแต2ละขั้นตอนการผลิต และ หน2วยงานที่มีส2วนเก่ียวข+องควรเร2งส2งเสริม และให+ความรู+แก2กลุ2มผู+ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ในเรื่องของคุณภาพแต2ละขั้นตอนการผลิต พร+อมท้ังให+ความรู+ และเทคนิคการผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาที่มีคงทน และ การย+อมสีผักตบชวา ให+มีความคงทน และ สีไม2ตกหรือซีดได+ง2าย รวมท้ังเทคนิคการย+อมสีผักตบชวาด+วยสีธรรมชาติ เพื่อเปKนการอนุรักษ�วิธีการย+อมแบบพื้นบ+าน และยังเปKนการรักษาส่ิงแวดล+อม1.2 การตลาด ด+านผลิตภัณฑ�  พบว2าผู+บริโภคมีการตัดสินใจซื้อด+านความหลากหลาย จุดเด2นของผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา คือประโยชน�ใช+สอย รูปแบบของผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา คุณภาพของผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา และสีสันความสวยงามในระดับมาก ดังน้ันจึงขอเสนอแนะว2าควรมีการส2งเสริมให+ความรู+แก2กลุ2มผู+ผลิต ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ในเรื่องของการออกแบบสี และลวดลายของผลิตภัณฑ� กระเป&าผักตบชวาให+เหมาะสม และ ตรงกับความต+องการของผู+บริโภค และส2งเสริมการออกแบบลวดลายใหม2 ๆ รวมทั้งหน2วยงานท่ีเก่ียวข+องควรมีการออกแบบ ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาท่ีเปKนเอกลักษณ�ของจังหวัดพะเยา และพัฒนาให+เปKนผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ท่ีมีคุณภาพเปKนการสร+างช่ือเสียงให+เปKนที่รู+จักของผู+บริโภค เมื่อพบเห็นแล+วสามารถจําได+ว2าเปKนผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา  ของจังหวัดพะเยา เปKนต+น1.3 ด+านราคา พบว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจซื้อด+านราคาเหมาะสม ส2วนลดมีหลาย ราคาแบ2งตามคุณภาพให+เลือก สามารถต2อรองราคาได+ และ ราคาใกล+เคียงกับราคาท+องตลาด ในระดับมาก ดังน้ันจึงขอเสนอแนะว2า ควรมีการกําหนดราคาให+เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาซ่ึงอาจจะมีการแบ2งหลายระดับเพื่อให+ผู+บริโภคมีโอกาสได+เลือกซื้อได+ตามความต+องการ ซึ่งอาจจะมีการกําหนดให+มีส2วนลด หรือให+มีการต2อรองราคากันได+ โดยท่ีไม2ทําให+กลุ2มผู+ผลิตขาดทุน แต2เปKนการช2วยทําให+ลูกค+ารู+สึกพอใจ โดยกําหนดจากวัตถุดิบ และลวดลายที่สาน เพื่อให+มีราคาที่ เหมาะสมตามการใช+สอยและกําลังซ้ือของผู+บริโภค1.4 ด+านสถานท่ีจัดจําหน2าย  พบว2าผู+บริโภคมีระดับการตัดสินใจซ้ือด+านท่ีต้ังทําให+สะดวก ในการเดินทางไปซื้อร+านค+ามีความน2าเช่ือถือ มีช่ือเสียง และ หาซื้อได+สะดวก ในระดับมาก ส2วนแหล2งผลิต และจําหน2ายมีความสะอาดน2ามอง ในระดับปานกลาง ดังน้ันจึงขอเสนอแนะว2า ควรมีการต้ังศูนย�จําหน2ายผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาตามแหล2งท2องเที่ยวในจังหวัดต2าง ๆ เพื่อให+ผู+บริโภคได+มีความสะดวกในการเดินทางไปหาซื้อได+ง2าย1.5 ด+านการส2งเสริมการตลาด พบว2าผู+บริโภคให+ระดับความสําคัญกับด+านแผ2นพับใบปลิว การลดราคา การประชาสัมพันธ�ของจังหวัด การจัดร+าน สถานท่ีจัดจําหน2ายที่ดึงดูดความ สนใจและได+รับข+อมูลข2าวสาร และตัวอย2างผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา แบบต2าง ๆ อย2างรวดเร็วผ2านทางอินเตอร�เน็ต ในระดับ



72 ปานกลาง ซ่ึงผู+วิจัยคาดว2า อาจเปKนเพราะผู+บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2เปKนกลุ2มท่ีอาศัยอยู2ในพื้นที่ใกล+เคียงกับ กลุ2มผู+ผลิต ทําให+รับข+อมูลข2าวสารต2าง ๆ จากกลุ2มผู+ผลิตได+ง2าย ซึ่งอาจจะมี ลักษณะแบบปากต2อปาก แต2ถึงอย2างไรก็ตาม ผู+วิจัยคาดว2าในอนาคตกลุ2มผู+ผลิตผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา ควรมีการขยายตลาดให+กว+างมากขึ้น  ซ่ึงอาจจะมีการขายให+กับผู+บริโภคจังหวัดอ่ืน ๆ หรือ ส2งออก ดังน้ัน หน2วยงานท่ีเก่ียวข+องควรมีการส2งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา จังหวัดพะเยาให+เปKนท่ีรู +จักโดยการ ประชาสัมพันธ� และการให+ข+อมูลข2าวสารผ2านทางอินเตอร�เน็ต เปKนต+น2. ข+อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต2อไปจากการวิจัยครั้งน้ี ผู+วิจัยมีข+อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต2อไป เพื่อเปKนประโยชน� และเปKนแนวทางให+กับผู+ท่ีสนใจศึกษา ดังน้ี2.1 การวิจัยครั้งน้ีได+ศึกษาเฉพาะการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภคของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เท2าน้ัน ดังน้ันผู+ที่สนใจอาจจะศึกษาเพิ่มเติมในส2วนของจังหวัดอ่ืน ๆ หรือ2.2 การวิจัยครั้งต2อไป ควรศึกษาผู+บริโภคท่ีเปKนนักท2องเท่ียวชาวต2างชาติ เพื่อใช+เปKนแนวทางในการวางแผน พัฒนาตลาด และขยายตลาดสู2ความเปKนสากลมากย่ิงข้ึน2.3 การวิจัยครั้งต2อไป ควรศึกษาองค�กรที่ผลิตสินค+าโดยใช+ ผักตบชวาเปKนส2วนประกอบในการผลิตและศึกษาความพึงพอใจของผู+บริโภคหลังจากได+ผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาของผู+บริโภค ของกลุ2มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ+านสันป5าม2วง ตําบลสันป5าม2วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไปใช+แล+วเพื่อใช+เปKนข+อมูลในการพัฒนารูปแบบ  ลวดลาย และคุณภาพของผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาต2อไป2.4 การวิจัยครั้งต2อไป ควรศึกษาการบริหารจัดการของกลุ2มผู+ผลิตผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวา โดยศึกษาจุดแข็ง จุดอ2อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ2มเพื่อใช+เปKนแนวทาง ในการบริหารจัดการกลุ2มผู+ผลิตผลิตภัณฑ�กระเป&าผักตบชวาได+
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 ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก :เครื่องมือที่ใช�ในการศึกษา



  แบบสอบถามเพ่ือการศึกษา เรื่องการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ(กระเป+าผักตบชวาของผู�บริโภค ของกลุ0มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ�านสันป3าม0วง ตําบลสันป3าม0วง อําเภอเมือง     จังหวัดพะเยา  คําช้ีแจงท่ัวไป  1. แบบสอบถามฉบับนี้ต�องการทราบถึงการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ"กระเป&าผักตบชวา ของผู�บริโภคของกลุ.มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ�านสันป1าม.วงตําบลสันป1าม.วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยแบบสอบถามแบ.งออกเป5น 2 ตอนดังนี้ ตอนท่ี 1 ข�อมูลส.วนบุคคล ตอนท่ี 2 การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ"กระเป&าผักตบชวาของผู�บริโภคของกลุ.มธุรกิจ   หัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ�านสันป1าม.วงต.สันป1าม.วงอ.เมืองจ.พะเยา  2. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป5นจริงเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีสมบูรณ"อันจะเป5น ประโยชน"ต.อการศึกษาโดยคําตอบของท.านจะไม.มีผลกระทบต.อท.านแต.อย.างใดขอขอบพระคุณท่ีอนุเคราะห"ข�อมูลเพ่ือการศึกษามา ณ ท่ีนี้ด�วย   นายสิทธิพงษ"  เมียงเจียง     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ<ค     



คําช้ีแจงโปรดใส.เครื่องหมาย√ลงในช.อง � ตามความเป5นจริงเพียงข�อเดียวและในกรณีท่ีคําตอบเป5นอ่ืนๆให�ระบุรายละเอียดลงในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ข�อมูลส0วนบุคคล1. เพศ �   1. ชาย �   2. หญิง2. อายุ………ป<3. ระดับการศึกษา�1. ตํ่ากว.ามัธยมศึกษาตอนต�น �2. มัธยมศึกษาตอนต�น�3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. �4. อนุปริญญาหรือปวส.�5. ปริญญาตรี �6. สูงกว.าปริญญาตรี�7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………….4. อาชีพ�1. นักเรียนหรือนักศึกษา �2. แม.บ�าน�3. เกษตรกร �4. ค�าขาย�5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ �6. พนักงานสํานักงานเอกชน�7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………….5. รายได�ต0อเดือน�1. ตํ่ากว.า 5,001 บาท �2. 5,001 – 10,000 บาท�3. 10,001 – 15,000 บาท �4. 15,001 – 20,000 บาท�5. 20,001 – 25,000 บาท �6. 25,001 บาทข้ึนไป 76 



 ตอนท่ี 2 การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ(กระเป+าผักตบชวาของผู�บริโภค ของกลุ0มธุรกิจหัตถกรรม จักสานผักตบชวาบ�านสันป3าม0วงตําบลสันป3าม0วงอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา  คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช.องท่ีตรงกับความเป5นจริงมากท่ีสุดโดยกําหนด รายละเอียดของระดับการพิจารณาดังต.อไปนี้  กรุณาพิจารณาระดับความสําคัญในด�านการผลิตและปMจจัยทางการตลาดของกลุ.มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ�านสันป1าม.วงตําบลสันป1าม.วงอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาว.าระดับความสําคัญดังต.อไปนี้มีผลต.อการตัดสินใจซ้ือของท.านมากน�อยเพียงใด 5 หมายถึงมีผลต.อการตัดสินใจมากท่ีสุด 4 หมายถึงมีผลต.อการตัดสินใจมาก 3 หมายถึงมีผลต.อการตัดสินใจปานกลาง 2 หมายถึงมีผลต.อการตัดสินใจน�อย 1 หมายถึงมีผลต.อการตัดสินใจน�อยท่ีสุด   รายการ ระดับความสําคัญ 5 4 3 2 1 1. ด�านการผลิต      1.1 กระบวนการผลิต      
- แหล.งผลิตหรือผู�ผลิต      
- การประยุกต"ลวดลาย      
- การพัฒนาลวดลายใหม.ๆ      
- เป5นการส.งเสริมงานหัตถกรรมพ้ืนบ�าน      1.2 คุณภาพการผลิต      
- กระเป&ามีสีและมีลวดลายท่ีเป5นมาตรฐาน      
- การควบคุมคุณภาพของข้ันตอนการผลิต      
- คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช�ในการผลิต      
- ความเหมาะสมและความสะอาดของแหล.งผลิต          77 



  รายการ ระดับความสําคัญ 5 4 3 2 1 2. ส0วนประสมทางการตลาด 4Ps      2.1 ด�านการผลิต      
- รูปแบบของกระเป&า      
- สีสันของกระเป&า      
- ประโยชน"การใช�สอย      
- ความหลากหลายของลวดลายและรูปทรง      2.2 ด�านราคา      
- ราคาเหมาะสม      
- ส.วนลด      
- มีหลายราคา      
- สามารถต.อรองราคากันได�      2.3 ด�านสถานท่ีจัดจําหน0าย      
- ท่ีตั้งสะดวกซ้ือ      
- แหล.งจําหน.ายมีความน.าเชื่อถือ       
- แหล.งผลิต และจําหน.ายมีความเหมาะสม      
- สิ่งอํานวยความสะดวก      
- การให�บริการ      2.4 ด�านการส0งเสริมการตลาด      
- แผ.นพับ / ใบปลิว      
- ลดราคา      
- การประชาสัมพันธ"ของจังหวัด      
- การจัดร�าน / สถานท่ีจัดจําหน.ายท่ีดึงดูดความสนใจ      
- ได�รับข�อมูลข.าวสาร อย.างรวดเร็ว ผ.านทางอินเตอร"เน็ต           78 



 ภาคผนวก ข : รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 



 รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 1. ดร.นิตยา  วงค"ยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร") การบริหารองค"การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม.โจ� อาจารย"ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ<ค  2. ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร") การบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม.โจ�  3. ดร.ฐิติพงศ"  ไชยองค"การ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(บริหารศาสตร") การบริหารองค"การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม.โจ� ผู�อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ<ค              



 ประวัติผู�วิจัย ช่ือนามสกุล นายสิทธิพงษ"   เมียงเจียง วันเดือนป<เกิด วันท่ี 10 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2524 ท่ีอยู0ปCจจุบัน บ�านเลขท่ี 30 หมู.ท่ี 5 ตําบลสนัป1าม.วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย" 56000 ตําแหน0งหน�าท่ีการงานปCจจุบัน อาจารย"ผู�สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ<ค จังหวัดพะเยา จํานวนป<ประสบการณ(การทํางาน 14  ปS ท่ีอยู0ท่ีทํางาน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ<ค เลขท่ี 222 หมู.ท่ี 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ�านตํ๊า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย" 56000 ประวัติการศึกษา   2540 - 2543   มัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนฟากกว�านวิทยาคม จ.พะเยา)   2543 - 2545   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ<ค)   2545 - 2547   ปริญญาตรี (วท.บ) (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)            
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