บทที่ 2
การทบทวนเอกสารหรือวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “การศึกษาความพึงพอใจของผูท้ ี่มาเยีย่ มชมงานโครงการหลวง ครั้งที่ 46” มีแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 เป้ าหมายของมูลนิธิโครงการหลวง
2.2 วัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการหลวง
2.3 รู ปแบบการดาเนินงาน
2.4 มูลนิธิโครงการหลวงและผลสาเร็ จของการพัฒนาบนพื้นที่สูง
2.5 มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเข้าสู่ AEC
2.6 ความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่
2.7 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน (TBC)
2.8 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.9 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1 เป้าหมายของมูลนิธิโครงการหลวง
2.1.1.เพื่อต้องการช่วยชาวเขามีรายได้จากการปลูกพืชผักจาหน่าย
2.1.2.เพื่อช่วยลดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ คือป่ าไม้ และต้นน้ าลาธาร
2.1.3.เพื่อกาจัดการปลูกฝิ่ น ของกลุ่มชาวเขา
2.1.4.เพื่อการรักษาดิน และใช้พ้นื ที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยูใ่ นส่ วนที่ควรเป็ นป่ าและทาไร่ ทาสวนที่ควร
เพาะปลูกอย่าให้ท้ งั สองส่ วนนี้รุกล้ าซึ่ งกันและกัน
2.1.5.เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผล เพื่อเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
2.2 วัตถุประสงค์ ในการจัดงานโครงการหลวง
2.2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพะชนมพรรษา
2.2.2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริ ญ
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
2.2.3 เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมของมูลนิธิโครงการหลวงที่ดาเนินการมา 46 ปี
2.2.4 เพื่อเผยแพร่ และส่ งเสริ มการจาหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง โครงการ
ส่ วนพระองค์ และจากหน่วยงานราชการที่สนับสนุ น
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2.2.5 เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมทางด้านการวิจยั พัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีของมูลนิธิโครงการหลวง
ดาเนินการในปั จจุบนั โดยเฉพาะเผยแพร่ ความเป็ นมาของผลไม้และผลผลิตไม้ผล
2.2.6 เพื่อเผยแพร่ และส่ งเสริ มการจาหน่ายสิ นค้าผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง โครงการในส่ วน
พระองค์และผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานราชการที่สนับสนุนให้แก่บุคคลทัว่ ไป
2.3 รู ปแบบการดาเนินงาน
2.3.1 การจาหน่ายผลผลิต / ผลิตภัณฑ์แปรรู ปของหน่วยงานภายใต้สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
2.2.2 การจาหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรู ปของหน่วยงาน/ร้านค้าที่ ใช้ผลิตผลของมูลนิธิโครงการ
หลวง
2.2.3 การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่
ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั
2.2.4 การจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่ วนพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ( ม.เกษตรศาสตร์)
2.4 มูลนิธิโครงการหลวงและผลสาเร็จของการพัฒนาบนพืน้ ทีส่ ู ง
2.4.1.การพัฒนาบนพื้นที่สูงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
2.4.2.สภาพความเป็ นอยูข่ องชาวเขามีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
2.4.3.ผลิตผลจากแปลงส่ งเสริ มเกษตรกร ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสากล
2.5 มูลนิธิโครงการหลวงเพือ่ เข้ าสู่ AEC
2.5.1 มาตรฐานการผลิตพืช

รู ปที่ 2.3 ภาพการผลิตพืชจากโครงการหลวง
- GDP (จากกรมวิชาการเกษตร)
- Global GAP
- เกษตรอินทรี ย ์ (จากกรมวิชาการเกษตร, IFOAM, AVA Singapore)
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2.5.2 มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดีบนพื้นที่สูง

รู ปที่ 2.4 การเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง
2.5.3 มาตรฐานการจัดการโรงงาน

รู ปที่ 2.5มาตรฐานการจัดการโรงงาน
- GMP
- HACCP
2.5.4 มาตรฐานการวิเคราะห์สารตกค้าง

รู ปที่ 2.6 การวิเคราะห์สารตกค้าง
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2.5.5 เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

รู ปที่ 2.7 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
2.5.6 ระบบการสอบย้อนกลับ (Tracebitily) โดยใช้ระบบ RFID
2.5.7 การพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว

รู ปที่ 2.8 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
2.6 ความก้ าวหน้ าทางวิชาการเกีย่ วกับพืชพันธุ์ใหม่
การจัดงานโครงการหลวงในครั้งที่ 46 นี้มี Theme คือ ลิเซี ยนทัส ดอกไม้ของแม่ Hi Light คือ เสาวรส
พันธุ์เหลืองหวาน และสิ นค้าแนะนาคือ มะระรู ปหัวใจ
2.6.1 ดอกลิเซียนทัส เป็ นไม้ดอกพันธุ์พิเศษโดยโครงการหลวง จากพระปรี ชาญาณสู่ สายพันธุ์ไม้ดอก
เศรษฐกิจของชุ มชน ลิเซี ยนทัส (Lisianthus) ถูกพัฒนาให้เป็ นไม้ตดั ดอกที่มีสีสันหลากหลายสี สวยงาม มีท้ งั ที่มี
ดอกชั้นเดียวและดอกซ้อนรู ปทรงมีหลากหลายแบบมีท้ งั พันธุ์ที่มีรูปทรงคล้ายดอกกุหลาบ คล้ายดอกคาร์ เนชัน่
ปลูกโดยใช้เมล็ด โครงการหลวงได้มีการทาวิจยั มานานพอสมควร ปั จจุบนั นี้ ได้นาเทคนิ คใหม่ทาให้ตน้ ทุนถูก
ลง ส่ งเสริ มให้เกษตรกรนาเทคนิ คไปใช้เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยสี ของดอกลิเซี ยนทัส คือสี ขาว ชมพู
และม่ วงที่ โครงการหลวงมี ก ารปลู ก ในปั จจุ บนั และไม้ตดั ดอกชนิ ดนี้ มี ค วามนิ ยมเพิ่ ม มากขึ้ น เป็ นล าดับใน
ตลาดโลกจนมีอนาคตเป็ นไม้ตดั ดอกอันดับต้นของโลกและชองประเทศไทย
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รู ปที่ 2.9 ดอกลิเซียนทัส
2.6.2 เสาวรสพันธุ์เหลืองหวาน เสาวรสพันธุ์ใหม่ เป็ นเสาวรสรับประทานสด ผลสี เหลืองทอง ผลโต
น้ าหนักดี เนื้อแน่น น้ าเยอะ มีความฉ่ า รสชาติหอมหวานคล้ายกลิ่นน้ าผึ้งเล็กน้อย

รู ปที่ 2.10 เสาวรสพันธุ์เหลืองหวาน
2.6.3 มะระรู ปหัวใจพันธุ์วาเลนไทน์ มีลกั ษณะผลเป็ นรู ปหัวใจ สี เขียวสด ผิวมัน รสชาติไม่ขมมากและ
เนื้อกรอบ สามารถนาไปประกอบอาหารได้หลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ น ต้มจืดมะระ มะระผัดไข่ มะระผัดเผ็ด ใช้
ทานเคียงกับน้ าพริ ก กุง้ แช่น้ าปลา หรื อนาไปตกแต่งจานอาหาร เพื่อให้เกิดความสวยงามแปลกตา โดยโครงการ
หลวงได้ท ดลองปลู กที่ ส ถานี เกษตรหลวงปางดะ เพื่ อเป็ นทางเลื อกส าหรับผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ที่ มี ขนาด
ครอบครัวเล็กลง และต้องการพืชผักขนาดเล็กที่ใช้ปรุ งอาหารได้หมดภายในมื้อเดียว

รู ปที่ 2.11 มะระรู ปหัวใจ
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2.7 หน่ วยงานที่ร่วมดาเนินงาน (TBC)
 มูลนิธิส่งเสริ มศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
 ร้านจิตรลดา
 ศูนย์ศีลปาชีพบางไทร
 มูลนิธิสายใจไทย
 ร้านภูฟ้า
 สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
 มูลนิธิเพื่อนพึ่ง( ภาฯ)ยามยาก
 มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 โครงการทูบีนมั เบอร์วนั
 ร้านโครงการส่ วนพระองค์สวนจิตรดา
 กรมปศุสัตว์
 บริ ษทั ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหารจากัด
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ม.เกษตรศาสตร์)
 ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ม.เกษตรศาสตร์)
2.8 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค
ของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออก
2.8.1 ประโยชน์ ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
2.8.1.1 ช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
2.8.1.2 ช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภค
2.8.1.3 ผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุ รกิ จ
มากยิง่ ขึ้น
2.8.1.4 ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทาได้ดีข้ ึน
2.8.1.5 เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่ วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ตรง
กับชนิดของสิ นค้าที่ตอ้ งการ
2.8.1.6 ช่วยในการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจต่าง ๆ เพื่อความได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
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2.8.2 กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior)
2.8.2.1 พฤติกกรมเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีสาเหตุทาให้เกิด
2.8.2.2 พฤติกรรมเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรื อแรงกระตุน้
2.8.2.3 ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2.8.2.4 ปั จ จัย ทางวัฒ นธรรม เป็ นปั จ จัย ขั้น พื้ น ฐานที่ สุ ด ในการก าหนดความต้อ งการและ
พฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่ วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับภายในสังคมใด
สังคมหนึ่ง
2.8.3 ลักษณะชั้นทางสั งคม ประกอบด้ วย 6 ระดับ
ขั้นที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วยผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง
ชั้นที่ 2 Lower –Upper Class เป็ นชั้นของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่านี้เป็ นผู ้ ยิง่ ใหญ่ในวงการ
บริ หารเป็ นผูท้ ี่มี รายได้สูงสุ ดในจานวนชั้นทั้งหมด จัดอยูใ่ นระดับมหาเศรษฐี
ชั้นที่ 3 Upper-Middle Class ประกอบด้วยชายหญิงที่ประสบความสาเร็ จในวิชาอื่น ๆ สมาชิก
ชั้นนี้ส่วนมากจบปริ ญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้เรี ยกกันว่าเป็ นตาเป็ นสมองของสังคม
ชั้นที่ 4 Lower-Middle Class เป็ นพวกที่เรี ยกว่าคนโดยเฉลี่ย ประกอบด้วยพวกที่ไม่ใช่ฝ่าย
บริ หารเจ้าของธุ รกิจขนาดเล็ก พวกทางานนัง่ โต๊ะระดับต่า
ชั้นที่ 5 Upper-Lower Class เป็ นพวก จนแต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ชนชั้นทางานเป็ นชั้นที่ใหญ่ที่สุดใน
ชั้นทางสังคม
ชั้นที่ 6 Lower-Lower Class ประกอบด้วยคนงานที่ไม่มีความชานาญกลุ่มชาวนาที่ไม่มีที่ดินเป็ น
ของตนเองชนกลุ่มน้อย
2.8.4 ปัจจัยทางสังคม เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้ื อ
2.8.4.1 กลุ่มอ้ างอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม แบ่งเป็ น 2 ระดับ
- กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีขอ้ จากัดในเรื่ องอาชีพ ระดับชั้นทาง
สังคม และช่วงอายุ
- กลุ่มทุติยภูมิ เป็ นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่บ่อย มีความ
เหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ
2.8.4.2 ครอบครัว เป็ นสถาบันที่ทาการซื้ อเพื่อการบริ โภคที่สาคัญที่สุด นักการตลาดจะพิจารณา
ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็ นรายบุคคล
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2.8.4.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ทาให้
บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
2.8.4.4 ปัจจัยส่ วนบุคคล การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมักได้รับอิทธิ พลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ
เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบการดาเนิ นชีวติ วัฏจักรชีวิตครอบครัว
2.8.4.5 ปัจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้ อของบุคคลได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่ งจัด
ปั จจัยในตัว ผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อและใช้สินค้า ปั จจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ การ
รับรู้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง
2.9 ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธี
ที่จะอธิ บายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทาไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและ
พลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มา ซึ่ งความปลอดภัยของตนเอง แต่อีกคนหนึ่งกลับทาสิ่ งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการ
ยกย่องนับถือจากผูอ้ ื่น คาตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรี ยงตามลาดับ จากสิ่ งที่กดดันมาก
ที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จดั ลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ
2.9.1 ความต้ องการทางกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พกั อากาศ
ยารักษาโรค
2.9.2 ความต้ องการความปลอดภัย (safety needs) เป็ นความต้องการที่เหนื อกว่าความต้องการเพื่อ
ความอยูร่ อด เป็ นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
2.9.3 ความต้ องการทางสั งคม (social needs) เป็ นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
2.9.4 ความต้ องการการยกย่อง (esteem needs) เป็ นความต้องการการยกย่องส่ วนตัว ความนับถือ และ
สถานะทางสังคม
2.9.5 ความต้ องการให้ ตนประสบความสาเร็จ (self – actualization needs) เป็ นความต้องการสู งสุ ด
ของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาเร็ จ

