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การวิจัยนี้มวี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ และการรับสือ่ ในกลุม ผูม ีรายได
ระดับปานกลางและปจจัยทีผ่ ลตอการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนรูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ
โดยผูว จิ ัยพิจารณาศึกษาลักษณะประชากรคือพนักงานบริษทั เอกชน หรือหนวยงานรัฐ มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือนมากกวา 5,000
บาท กําหนดแบบสอบถาม 400 ชุด ใชการสุมแบบเจาะจง (Judpmental Sampling) ระยะเวลารวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ 2550
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ลักษณะกลุมตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ 50.3 และเพศหญิง รอยละ 49.8 และ มีชวงอายุ
ระหวาง 21-30 ป รอยละ 62 และ 31-40 ป รอยละ 24.5 มีสถานภาพโสด รอยละ 61.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี
รอยละ 50 และประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชน รอยละ 83.8 มีรายไดตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท รอยละ 44.3,
และ 50,001-10,000 บาท รอยละ 43.0 ตามลําดับ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและการรับสื่อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ พบวา เลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร 5 อันดับแรกคือ น้ําพริก คิดเปนรอยละ 20.3, ผักปลอดสารพิษ
คิดเปนรอยละ 14.8, หมูยอทรงเครือ่ ง คิดเปนรอยละ 13.4, แหนม คิดเปนรอยละ 11.9, และเมล็ดทานตะวัน คิดเปนรอยละ
9.2 ตามลําดับ และ เลือกตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑทมี่ ใิ ชอาหาร 5 อันดับแรกคือ เฟอรนเิ จอรหวาย คิดเปนรอยละ 15.5, เครือ่ ง
แกวเพนทสี คิดเปนรอยละ 15.5, ดอกไมประดิษฐจากวัสดุแปรรูป คิดเปนรอยละ 12.7, ดอกไมประดิษฐจากดิน คิดเปนรอยละ
11.1, และกรอบรูปเรซิน่ คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ
เฟอรนเิ จอรหวาย เครือ่ งแกวเพนทสี ดอกไมประดิษฐจากวัสดุแปรรูป ดอกไมประดิษฐจากดิน กรอบรูปเรซิน่ ตามลําดับ
โดยสาเหตุของการตัดสินใจซื้อ 5 อันดับแรกคือ อุดหนุนสินคาไทย เปนของฝาก ตกแตงบานดวยตนเอง สินคาราคาถูก
และมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ ตามลําดับ และมีการตัดสินใจซือ้ ดวยตนเอง ความถีใ่ นการซือ้ 1-2 ครัง้ /เดือน มีคา ใชจา ย
ในการซือ้ ต่ํากวา 500 บาท/ครัง้ ดานการรับสื่อในการซื้อผลิตภัณฑ หนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 5 อันดับแรก คือ ทีวี คิดเปน
รอยละ 23.6, หนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 23.6, แผนพับ/ใบปลิว คิดเปนรอยละ 15.2, อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 12.2,
และนิตยสาร/ วารสาร 12.2 ตามลําดับ ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑหนึ่ง
ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ โดยภาพรวมแตละดานของสวนประสมทางการตลาด ความสําคัญมากทีส่ ดุ คือ ดานราคาคาเฉลีย่ 3.49,
ผลิตภัณฑคาเฉลี่ย 3.43, ชองทางจัดจําหนายคาเฉลี่ย 3.23, ดานการสงเสริมการตลาดคาเฉลี่ย 2.95 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
Abstract
This study aims to investigate behaviors and marketing factors of middle class consumers when they buy
merchandises of “One Tumpon One Product” and their channels of the merchandises’ information. This study used
Judgemental Sampling that considered male and female subjects who work in private and public firms as semispecialists and specialists and have income 5,000 Baht or above. 400 questionnaires were issues. Field survey ran
between July and August 2007.
This study found that male and female subjects are about the same proportion, 50% each at the age between 21
- 30 years old. The majority of subjects are single, hold bachelor’s degree, work in private firms, and have income
between 10,001 - 15,000 Baht and 50,001-10,000.
For decision to buy and channels of the merchandises’ information, this study found that most subjects buy the
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first 5 merchandises of food category that are Nam Priek, Phak Prod San Pit, Moo Yao Song Krueng, Naem, and
Ma Led Tan Ta Wan and buy the first 5 merchandises of non food category that are Waii furnitures, painted glass
wares, man-made flowers from renewable materials, man-made flowers from clay, and raisin picture frames
respectively. The reasons of buying are supporting Thai products, gifts, home decoration, reasonable price, and
uniqueness of the products. The most influencing person in subjects’ buying decision is themselves, 51.3%. The
frequency of buying is 1 - 2 times per month with the spending of less than 500 Baht per time. The first 5 channels
of the merchandises’ information are television, newspaper, brochure, the internet, and magazine. Finally, the
questionnaires indicate that marketing factors affecting decision to buy of the subjects are price, product, place, and
promotion respectively.
Keywords: Factors affecting purchasing decisions, One Tumpon One Product

ความสําคัญและที่มาของปญหา
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนโครงการที่ไดดําเนินการตั้งแต ป พ.ศ.2544 จากการเริ่มตน
ดวยวัตถุประสงคหลักของชุมชน คือ การสรางงาน สรางรายได สรางความเขมแข็งแกชมุ ชน ดวยการคิดเอง
ทําเอง ในการพัฒนาทองถิ่น และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และเพื่อสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของ
ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสอดคลองกับวิถชี ีวิตและวัฒนธรรมในทองถิน่ จากการเริม่ ตนโครงการ
พบวาโครงการไดสรางรายไดในตลาดทั้งในและตางประเทศ กระจายรายไดสชู นบท ชุมชนในฐานะผูผลิต
นอกจากนี้ จากระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ มีปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงเป นระบบที่ เชื่ อมโยงกิจกรรมต างๆ
ในวิถีของชุมชนเขาด วยกัน กิจกรรมเหลานี้ เกิดมาจากการเรียนรู การประมวลขอมูลที่ สํารวจวิจัยและ
สังเคราะหรวมกันของชุมชน กอใหเกิดกิจกรรมนําเอาทุนตางๆ ของชุมชน ทั้งทรัพยากรความรูภูมิปญญา
และโภคทรัพยตางๆ ระบบเศรษฐกิจชุมชนขับเคลื่อนดวยตัวเองได ดวยวิธีคิดที่วาดวยระบบเชื่อมโยง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ หลายสิบกิจกรรมใหเกื้อกูลกัน (cluster) เกิดผลเปนทวีคูณ (synergy)1
ผลิตภัณฑ หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑหรือภายใต ชื่ อผลิตภัณฑโอท็อปสรางรายได ให ชุมชนจากยอด
การจําหนายของผลิตภัณฑพบวามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยยอดการจําหนายผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑตั้งแตป พ.ศ.2545-2547 ตามแผนภาพที่ 1 สรุปยอดจําหนายโครงการผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑป พ.ศ.2545-2548
ยอดจําหน ายผลิต ภัณฑ หนึ่ ง ตําบลหนึ่ง ผลิตภั ณฑ 75 จังหวัด
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แผนภาพที่ 1 สรุปยอดจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจาก 75 จังหวัด ปพ.ศ. 2545-2548 (หมื่นลานบาท)
ที่มา: เบญจวรรรณ, 2549
เสรี พงศพิศ. (2550). ความจริงอีกดาน. มติชนรายวัน, 22 (กันยายน 2547) [ระบบออนไลน].
แหลงที่มา: http://www.thaitambon.com/tambon/totopprovlist.asp. (15 มีนาคม 2550)
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จากแผนภาพที่ 1 พบวา ตั้งแตป 2545 มียอดจําหนาย จํานวน 16,714,848,168 บาท ป 2546
มียอดจําหนาย 33,276,963,030 บาท ป 2547 มียอดจําหนาย 46,362,571,156 บาท และ ป
2548 มียอดจําหนาย 54,447,559,7112 โดยมีการเติบโตของยอดจําหนายสูงขึ้นเปนลําดับ และควร
ที่จะไดรับการพัฒนาใหมีปริมาณยอดจําหนายเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเปนการเพิ่มรายไดแกชุมชน และการ
สรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจชุมชนในทองถิ่นตางๆ อยางทั่วถึง ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายการสนับสนุน
ที่จะใหทองถิ่นไดสามารถพัฒนาและเพิ่มปริมาณการผลิตใหมากขึ้นและสอดคลองตามทิศทางการตลาด
นอกจากนี้จากการรายงานทีดีอารไอพบวาชวยเพิ่มรายไดตอครัวเรือนถึงรอยละ 10 และลดการวางงาน
ในชนบทลงอยางชัดเจน รวมไดเสนอเปาหมายของโอท็อปนาจะกวางไกลกวาการกระจายการจางงานโดย
ทุนไปสูชนบท สงเสริมใหชาวบานหรือกลุมสหกรณของชาวบานกลายเปนผูประกอบการเอง3 เหตุฉะนั้น
การศึกษาเพื่อมองหาหนทางที่จะพัฒนาความสามารถของชาวบานในกระบวนการทั้งหมด จากการผลิต
ไปสู การวางตลาดจึง มี ความสําคั ญมาก อย างไรก็ ดี จากการดําเนิ นงานของโครงการหนึ่ งตําบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑในการประเมินโครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” โดยบริษัทชู โอ เซ็นโก ประเทศไทย จาก
การสํารวจสุม 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาเกิดปญหา
ดานผลิตภัณฑและการตลาดแตละดาน ซึ่งควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนาตอไป4
จากการศึ กษาประเภทผลิ ตภั ณฑ หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิ ตภั ณฑ ที่ มี ความหลากหลายโดยแบ ง เป น 5
ประเภท คือ อาหาร เครื่องดื่ม ผาเครื่องแตงกาย ของใช/ของประดับตกแตง/ของที่ระลึก สมุนไพรที่
ไมใชอาหาร5 จากลักษณะผลิตภัณฑดังกลาวสอดคลองกับลักษณะผลิตภัณฑพนื้ บานทีไ่ ดเสนอแนวคิดการ
พัฒนาตลาด ในงานวิจัยเรื่อง กลยุทธการตลาดอาหารพื้นบานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ไดเสนอแนะแนว
ทิศทางการพัฒนาในชวง 5-10 ปขางหนาเพื่อการปรับเปลี่ยน โดยมีแนวคิดที่สอดคลองกับผูวิจัยในดาน
การพัฒนากลุม ผลิตภัณฑหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑเพือ่ การกระจายอยางกวางขวาง โดยเฉพาะเขตกรุงเทพ
มหานครที่มปี ระชากรหนาแนนที่สดุ และเปนกลุมที่มีรายไดระดับปานกลางมีปริมาณการซื้อสูง สอดคลอง
กับงานวิจัยดังกลาวที่ไดเสนอแนวคิดเพื่อกระจายสินคาใหทั่วถึงโดยเจาะตลาดกลุมผูมีรายไดปานกลาง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเปนแหลงซื้อสําคัญกวารอยละ 506
จึงเป นที่ มาของการศึ กษางานวิจัยเรื่ อง ปจจัยที่ ผลตอการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภั ณฑหนึ่ งตําบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑของผูมีรายไดระดับปานกลางเขตกรุงเทพมหานครตอนใตในครั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอโครง
การหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑทจี่ ะผลักดันใหเปนทีน่ ิยมอยางแพรหลายและอยางทัว่ ถึงโดยเจาะเขาถึงตลาด
เฉพาะกลุม เพื่อเพิ่มปริมาณการจัดจําหนายที่ชัดเจนและผลิตใหสอดคลองกับทิศทางตลาดที่ดีตอไป
วั ตถุ ประสงค
1. เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ ของผูม ีรายไดระดับปานกลางในเขต
กรุงเทพมหานครตอนใต
2. เพื่ อศึกษาป จจัยที่ มีผลตอการตั ดสิ นใจซื้ อผลิ ตภั ณฑ ผลิ ตภั ณฑหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภั ณฑ เขต
กรุงเทพมหานครตอนใต
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สมมุติฐานการวิจัย
- ลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ รายได การศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธกับคาใชจาย
ในการตัดสินใจซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้ง และความถี่ในการตัดสินใจซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับคาใชจา ยในการตัดสินใจซื้อโดยเฉลีย่ ตอครั้ง และ
ความถี่ในการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑความถี่ในการตัดสินใจซื้อ
ขอบเขตของการวิจั ย
1. กลุมผูมีรายไดระดับปานกลาง หมายถึง กลุมผูชาย หรือหญิง เปนกลุมพนักงานที่มีความชํานาญ
และกึ่งชํานาญ หรือพนักงานบริษัทระดับปฏิบัติการ ขาราชการมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับหรือมากกวา
5,000 บาท
2. หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่ไดทําการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ประเภทอาหาร ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ทั้งอาหารแปรรูปที่พรอมบริโภค หรืออาหารแปรรูป
กึ่งสําเร็จรูป รวมถึงอาหารแปรรูปที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง ไดแก น้ําปลาหวาน หมู
หยองทรงเครื่อง กุนเชียงสมุนไพร แหนม ไขเค็มสุญญากาศ น้ําพริก ผักปลอดสารพิษ เมล็ดทานตะวัน
เม็ดมะมวงอบสมุนไพร งาดําถั่วปรุงรส
2.2 ประเภทมิใชอาหาร ไดแก ของใชและของตกแตง ผลิตภัณฑประเภทเครื่องเรือน เครื่องใช
สํานักงาน เครือ่ งตกแตงบาน เครือ่ งใชสอยตางๆ รวมทัง้ ผลิตภัณฑในกลุม จักสาน, ถักสานทีม่ ีวตั ถุประสงค
เพื่อการใชสอย ไดแก กรอบรูปเรซิ่น สบูแฟนซี ดอกไมประดิษฐจากดิน ผลิตภัณฑแกวเปา หัตถกรรม
สแตนเลส ผลิตภัณฑดีบุก ดอกไมประดิษฐจากวัสดุแปรรูป เครื่องแกวเพนทสี เฟอรนิเจอรหวายและผัก
ตบชวา
3. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดพื้นที่ศึกษาเขตกรุงเทพมหานครตอนใตคือบริเวณรอบฝงธนบุรี โดย
เฉพาะบริเวณหางสรรพสินคาและพื้นที่กลุมคนทํางาน
4. ตัวแปรที่ศึกษา
4.1 ลักษณะสวนบุคคลของกลุมผูมีรายไดระดับปานกลาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ และรายได
4.2 การตัดสินใจซื้อ ไดศึกษาคือ ประเภทสินคาในการซื้อ ความถี่ในการตัดสินใจซื้อ, คาใชจาย
เฉลี่ยตอครั้งในการตัดสินใจซื้อ สาเหตุในการซื้อ ผูมีอิทธิพลในการซื้อ การรับขาวสารในการตัดสินใจซื้อ
4.3 ปจจัยที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ไดศกึ ษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
ระเบี ยบวิ ธีวิจั ย
ประชากรที่ ศึกษาและกลุ มตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูมีรายไดระดับปานกลาง หมายถึง กลุมผูชายหรือหญิง ที่เปน
พนักงานบริษัทระดับปฏิบัติการ หรือ ขาราชการ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับหรือมากกวา 5,000 บาท
โดยไมทราบจํานวนประชากรทีแ่ นนอน ดังนัน้ จึงคํานวณขนาดของกลุม ตัวอยางแบบใชสตู รไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน
n = p Z2(1-p) หรือ (.5) (1-.5) (1.96)2 / (0.05)2 = 384 ราย
e2
โดยกําหนดสัดสวนของประชากรเทากับ 0.50 ระดับความเชื่ อมั่นที่ 95% โดยกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางในการรวบรวมครั้งนี้จํานวน 400 ราย
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การสุ มตัวอยาง
ผูวิจัยทําการศึกษาประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ งนี้ไดพิจารณาจากพื้นที่ที่มีความหนาแนนของ
กรุงเทพมหานครตอนใต ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางจากประชากรในพื้นที่คนทํางานบริเวณชุมชนใหญ
และบริเวณหางสรรพสินคา โดยกําหนดพื้นที่เปน 6 เขต ไดแก คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ บางแค
หนองแขม บางกอกน อย และการสุ มแบบเจาะจงตามลั กษณะของกลุ มผู มี รายได ระดั บปานกลาง
(Judpmental Sampling) จํานวน 400 ชุด
เครื่ องมือที่ ใชในการวิ จัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบผสมที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาจากการศึกษา ประกอบกับแนวความ
คิดดานการตลาด ขอมูลโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในตลาด ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดย
แบงสอบถามออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได มีลักษณะคําถามเลือกตอบ (Multiple Choice Question)
สวนที่2 เปนคําถามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไดแก ประเภท
สินคาที่ซื้อ สาเหตุการตัดสินใจซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ จํานวนครั้งในการตัดสินใจซื้อ
ค าใช จ ายในการซื้ อโดยเฉลี่ ยต อครั้ ง ช องทางการรั บสื่ อในการซื้ อ มี ลั กษณะเป นคําถามเลื อกตอบ
(Multiple Choice Question)
สวนที่3 เปนคําถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ มีลักษณะการวัดแบบ
มาตรประมาณคา (Rating Scale) จําแนกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด = 5, มาก = 4, พอใจ = 3, นอย
= 2, นอยที่สุด = 1
สําหรับระดับความพอใจของปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ วัดระดับเพื่อการแปลผล
เปน 3 ชวง แตละชวงมีความกวางของอันตรภาพชั้นคือ
พิสัย = 5 - 1 / 3 = 1.33 การแปลความคือ
จํานวนชั้น
คาเฉลี่ย 1.00 - 2.33 = ระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.34 - 3.67 = ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.68 - 5.00 = ระดับมาก
สวนที่ 4 เปนคําถามเพิ่มเติมโดยแสดงความคิดเห็นอิสระ เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Opened Question)
การทดสอบเครื่ องมื อ
- การทดสอบความเชื่อมั่น โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทําการทดสอบ (Pre-test)
กับกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาจํานวน 30 ชุดนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบ
ถามในสวนที่ 3 โดยใชความชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient of Alpha) วิเคราะหโดยใช
โปรแกรมการวิเคราะหสถิติทางสังคมศาสตร พบวา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9304
- การทดสอบความเที่ยงตรง ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสวนหนึ่งจากงานวิจัยอื่น และตาม
แนวทฤษฎีดานการตลาด
การเก็ บรวบรวมข อมู ล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว จิ ัยไดทําการคัดเลือกผูช วยวิจัยและไดประชุมทําความเขาใจ
ในการใชแบบสอบถาม และแจงกําหนดการเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนที่เขาใจเพื่อรวบรวมขอมูลใหเปน
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ไปตามวัตถุประสงค ผูชวยวิจัยเปนผูแจกแบบสอบถามใหแกกลุ มตัวอยาง แบงตามเขตในพื้นที่ชุมชน
ใหญหนาหางสรรพสินคาและพืน้ ทีก่ ลุม คนทํางาน ในชวงหลังเลิกงานตัง้ แตเวลา 16.00-18.00 น. ใชระยะ
เวลาเก็บรวบรวมในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.2550 จนครบ 400 ชุด โดยประชากรจากกรุงเทพ
มหานครตอนใตมีทั้งหมด 15 เขต พิจารณาพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนนเลือก 6 เขต ไดแก คลองสาน
ธนบุรี ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางกอกนอย ทั้งนี้การสํารวจแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด กําหนด
พืน้ ที่ดงั นี้
- เขตคลองสานบริเวณทาน้ําคลองสาน สํารวจแบบสอบถาม 50 ชุด
- เขตธนบุรีบริเวณเดอะมอลลทาพระ สํารวจแบบสอบถาม 100 ชุด
- เขตภาษีเจริญบริเวณฟวเจอรบางแค สํารวจแบบสอบถาม 50 ชุด
- เขตบางแคบริเวณเดอะมอลลบางแค สํารวจแบบสอบถาม 100 ชุด
- เขตหนองแขมบริเวณคารฟูหนองแขม สํารวจแบบสอบถาม 50 ชุด
- เขตบางกอกนอยบริเวณทาน้ําศิริราช สํารวจแบบสอบถาม 50 ชุด
ผู วิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามกอนลงขอมูลเพื่ อการวิเคราะหผล
การวิ เคราะห ข อมู ล
สถิตทิ ใี่ ชในการวิจัย คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชสําหรับวิเคราะหขอ มูลปจจัยสวน
บุคคล ขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใชสถิติ ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) และขอมูล
ป จจัยการตลาดที่ มีผลต อการตั ดสิ นใจซื้ อ ใช ค าสถิ ติ มัชฌิ มเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และค า
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใชในการทดสอบคาความสัมพันธ ใชคาสถิติ
ไครสแควร (Chi-Square test)
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
1. ขอมูลลักษณะทั่วไป
ลักษณะกลุมตัวอยางเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.3 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 49.8 และ
มีชวงอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 62.0 รองลงมาอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 24.5 และ
ไมเกิน 20 ป และชวงอายุ 41-50 ป มีจํานวนเทากันคือรอยละ 6.8 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีสถานภาพ
โสด คิดเปนรอยละ 61.5 และสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 38.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 50.0 รองลงมาม.6/ปวช.คิดเปนรอยละ 29.0, อนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ13.5, ต่ํากวา
หรือเทียบเทา ม.3 คิดเปนรอยละ 6.8, และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ และประกอบ
อาชีพเปนพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 83.8, ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 11.3, ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 4.5, และนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 0.5 ตาม ลําดับ มีรายไดตอเดือน
10,001 - 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.3, รายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ
43.0, รายไดตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 11.5, และรายได เทากับ 5,000 บาท คิดเปน
รอยละ 1.3 ตามลําดับ
2. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”
2.1 กลุมผูมีรายไดระดับปานกลางเขตกรุงเทพมหานครตอนใตตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑประเภทอาหาร และมิใชอาหาร สรุปตามตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 จํานวนและรอยละในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑประเภทอาหาร และ มิใชประเภทอาหาร
ผลิตภัณฑประเภทอาหาร
ผลิตภัณฑมิใชประเภทอาหาร
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
รายการ
รายการ
(n)
(%)
(n)
(%)
น้ําปลาหวาน
98
9
กรอบรูปเรซิ่น
(5)
94
11
หมูยอทรงเครื่อง
(3)
146
13.4 สบูแฟนซี
78
9.1
กุนเชียงสมุนไพร
53
4.8
ดอกไมประดิษฐจากดิน
(4)
95
11.1
แหนม
(4)
130
11.9 ผลิตภัณฑแกวเปา
65
7.6
ไขเค็มสุญญากาศ
73
6.7
หัตถกรรมแตนเลส
41
4.8
น้ําพริก
(1)
222
20.3 ผลิตภัณฑดีบุก
20
2.3
ผักปลอดสารพิษ
(2)
162
14.8 ดอกไมประดิษฐจากวัสดุแปรรูป (3)
108
12.7
เมล็ดทานตะวัน
(5)
101
9.2
เครื่องแกวเพนทสี
(2)
122
14.3
มะมวงอบสมุนไพร
52
4.8
เฟอรนิเจอรหวาย
(1)
132
15.5
งาดําถั่วปรุงรส
54
4.9
ผักตบชวา
82
9.6
อื่นๆ
2
0.2
อื่นๆ
16
1.9
รวม
1093 100
รวม
853
100

จากตารางที่ 2.1 พบว า กลุ มผู มีรายได ระดั บปานกลางเขตกรุงเทพมหานครตอนใต ตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทอาหาร 5 ลําดับแรก ไดแก น้ําพริก คิดเปนรอยละ 20.3,
ผักปลอดสารพิษ คิดเปนรอยละ 14.8, หมูยอทรงเครื่อง คิดเปนรอยละ 13.4, แหนม คิดเปนรอยละ
11.9, และเมล็ดทานตะวัน คิดเปนรอยละ 9.2 ตามลําดับ
และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่มิใชอาหาร 5 อันดับแรก ไดแก เฟอรนิเจอรหวาย คิดเปนรอยละ 15.5,
เครื่องแกวเพนทสี คิดเปนรอยละ 15.5, ดอกไมประดิษฐจากวัสดุแปรรูป คิดเปนรอยละ 12.7, ดอกไม
ประดิษฐจากดิน คิดเปนรอยละ 11.1, และกรอบรูปเรซิ่นคิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ
2.2 จําแนกสาเหตุในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของกลุ มผู มีรายไดระดับ
ปานกลางเขตกรุงเทพมหานครตอนใต ตามตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 จํานวนและรอยละสาเหตุในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของกลุมผูมีรายไดระดับ
ปานกลางเขตกรุงเทพมหานครตอนใต
สาเหตุในการตัดสินใจซื้อ
เพื่อตกแตงบานของตนเอง
(3)
เปนของฝากใหผูอื่น
(2)
เพื่อเก็บสะสม
สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน
มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ
(5)
สรางเศรษฐกิจใหดีขึ้น
อุดหนุนสินคาของคนไทย
(1)
สินคาราคาถูก
(4)
อื่นๆ
รวม

จํานวน (n)
168
211
76
71
94
87
220
139
2
1068
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รอยละ(%)
15.7
19.8
7.1
6.6
8.8
8.1
20.6
13.0
0.2
100.0
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ตารางที่ 2.2 พบวา กลุมผูม ีรายไดระดับปานกลางเขตกรุงเทพมหานครตอนใต ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑดวยสาเหตุสําคัญ 5 ลําดับแรก พบวา อุดหนุนสินคาของคนไทย คิดเปนรอยละ
20.6 รองลงมาซื้อเพื่อเปนของฝากใหผูอื่น คิดเปนรอยละ 19.8, ตกแตงบานดวยตนเอง คิดเปนรอยละ
19.8, สินคาราคาถูก คิดเปนรอยละ 13.0, และมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ คิดเปนรอยละ 8.8 ตาม
ลําดั บ
2.3 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของกลุมผูมีรายไดระดับปานกลาง
เขตกรุงเทพมหานครตอนใต พบวา ตัดสินใจซื้อโดยตนเอง คิดเปนรอยละ 51.3 รองลงมาไดรับอิทธิพล
จากบุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 30, กลุมเพื่อน คิดเปนรอยละ 16.3, กลุมอางอิงคิดเปนรอยละ
1.5 และอื่นๆ รอยละ 1 ตามลําดับ
2.4 จํานวนครั้งตอการตัดสินใจซื้อสินคาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา ซื้อจํานวน 1-2
ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมาจํานวน 3-4 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 21.3, สัปดาหละ
1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.3, อื่นๆ ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 12.8, และมากกวา 4 ครั้งตอเดือนคิด
เปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ
2.5 คาใชจายในการซื้อสินคาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑโดยเฉลี่ยตอครั้ง พบวา ต่ํากวา 500
บาท/ครั้ง คิดเปนรอยละ 45 รองลงมา 500-600 บาท คิดเปนรอยละ 34.5, มากกวา 700 บาทตอครั้ง
คิดเปนรอยละ 10.8, และคาใชจาย 600-700 บาท คิดเปนรอยละ 9.8 ตามลําดับ
2.6 การรับสื่อขอมูลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา ผานสื่อทางทีวี
คิดเปนรอยละ 35.7 รองลงมาคือ สื่อทางหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 23.6, แผนพับ/ใบปลิว คิดเปน
รอยละ 15.2, สื่อทางอินเตอรเน็ต, และนิตยสาร/วารสาร มีจํานวนเทากันคือรอยละ 12.2, และอื่นๆ
คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
สรุปตามตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ระดับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑที่จําหนายมีหลายชนิด

นอยที่สุด

11
(2.8%)
ผลิตภัณฑที่จําหนายหลายขนาด
12
(3.0%)
บรรจุภัณฑมีความทันสมัย ปลอดภัย 9
(2.3%)
มีฉลากผลิตภัณฑกํากับ
6
(1.5%)

นอย

40
(10.0%)
31
(7.8
30
(7.5%)
46
(11.5%)

84

ปานกลาง
163
(40.8%)
173
(43.3%)
151
(37.8%)
142
(35.5%)

มาก

164
(41.0%)
169
(42.3%)
172
(43.0%)
155
(38.8%)

มาก
ที่สุด
22
(5.5%)
15
(3.8%)
38
(9.5%)
51
(12.8%)

x

S.D.

3.37

0.84

3.36

0.80

3.50

0.85

3.50

0.91
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ตารางที่ 3.1 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (ตอ)
ระดับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

นอยที่สุด

ราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
มีการระบุราคาติดไวอยางชัดเจน
มีหลายระดับราคาใหเลือก
ชองทางการจัดจําหนาย
สถานที่จัดจําหนายใหเลือกมาก
ทําเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทางมา
ซื้อ
ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ

ปานกลาง

มาก
ที่สุด

มาก

x

S.D.

175
(43.8%)
164
(41.0%)
167
(41.8%)

118
(29.5%)
165
(41.3%)
158
(39.5%)

62
(15.5%)
43
(10.8%)
33
(8.3%)

3.49

0.89

6
(1.5%)
5
(1.3%)

45
(11.3%)
22
(5.5%)
37
(9.3%)

3.54

0.82

3.44

0.82

11
(2.8%)
10
(2.5%)
10

91
(22.8%)
71
(17.8%)
52

181
45.3%)
183
(45.8%)
175

93
(23.3%)
117
(29.3%)
140

24
(6.0%)
19
(4.8%)
23

3.07

0.90

3.16

0.86

3.29

0.85

(2.5%)

(13.0%)

(43.8%)

(35.0%)

(5.8%)

95
(23.8
%)
95
(23.8
%)
42
(10.5
%)

155
(38.8%)

86
(21.5%)

34
(8.5%)

3.00

1.05

168
(42.0%)

87
(21.8%)

18
(4.5%)

2.91

0.97

189

137

32

3.40

0.78

(47.3%)

(34.3%)

(8.0%)

การสงเสริมการตลาด
การจัดรายการพิเศษ (ลด แลก แจก
แถม)

30
(7.5%)

การแจกแผนพับ/ใบปลิว โฆษณา
สินคา

32
(8.0%)

การจัดสินคาภายในราน เปนหมวด
หมูมีสีสันสะดุดตา

นอย

-

จากตารางที่ 3.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ระดับคาเฉลีย่ จากมากไปนอย พบวา บรรจุภัณฑมีความทันสมัย
และปลอดภัย ( x=3.50, S.D.= 0.85), รองลงมามีฉลากผลิตภัณฑกํากับ ( x=3.50, S.D.= 0.91),
ผลิตภัณฑมีจําหนายหลากหลายชนิด ( x=3.37, S.D.= 0.84), และผลิตภัณฑมีหลายขนาด ( x=3.36,
S.D.= 0.80) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.43และทุกรายการมีความพอใจในระดับปานกลาง
ปจจัยราคา มีระดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การระบุราคาติดไวอยางชัดเจน ( x =3.54, S.D.=
0.82), รองลงมา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ( x=3.49, S.D.= 0.89), และมีหลายระดับราคาใหเลือก
( x =3.44, S.D.= 0.82) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.49 และทุกรายการมีความพอใจในระดับ
ปานกลาง
ปจจัยชองทางจัดจัดหนาย มีคา เฉลีย่ จากมากไปนอย คือ ความสะดวกสบายในการเลือกซือ้ ( x=3.29,
S.D.= 0.85), รองลงมาทําเลที่ตั้ง ( x =3.16,S.D.= 0.85), และสถานที่จัดจําหนายมีหลายแหลง
( x =3.07, S.D.= 0.90) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.23 และทุกรายการมีความพอใจในระดับ
ปานกลาง
85
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ปจจัยการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การจัดสินคาเปนหมวดหมูภายในรานให
มีความโดดเดน สะดุดตา ( x =3.40, S.D.= 0.78), รองลงมา การจัดรายการพิเศษ (ลด แลก แจก
แถม) ( x =3.00, S.D.= 1.05), และการแจกแผนพับ/ใบปลิวสินคา ( x =2.91, S.D.= 0.97) ตาม
ลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวม 2.95 และทุกรายการมีความพอใจในระดับปานกลาง
4. การวิเคราะหความสั มพั นธ
4.1 ลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ รายได การศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธกับ
ความถี่ และคาใชจายในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
- พบวา เพศมีความสัมพันธกับความถี่ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (sig
= 0.042) และมีความสัมพันธกบั คาใชจายในการซือ้ ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (sig = 0.017)
อายุ มีความสัมพันธกับความถี่ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (sig = 0.000)
และมีความสัมพันธกับคาใชจา ยในการซือ้ ผลิตภัณฑหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (sig = 0.040) สถานภาพ
มีความสัมพันธกบั ความถีใ่ นการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ (sig = 0.57) และมีความ
สัมพันธกับคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (sig = 0.016) การศึกษา มีความ
สัมพันธกับความถี่ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (sig = 0.000) และมีความ
สัมพันธกับคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (sig = 0.005)
- จากขอมูลตารางไขว (Crosstab) สรุปไดวา ผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีความถี่ในการ
ตัดสินใจซือ้ ชวง 1-2 ตอเดือน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 27.8 และเพศชาย คิดเปนรอยละ
20.5 และมีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 33.0 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 31 และระดับ
การศึกษาสวนใหญปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 19.5 และอาชีพสวนใหญเปนพนักงานเอกชน คิดเปน
รอยละ 40.8 มีรายไดตอ เดือนสวนใหญ 5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.3 รองลงมา 10,00115,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.5 ตามลําดับ
นอกจากนี้ เพศหญิงสวนใหญตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเฉลี่ยตอครั้งต่ํากวา 500 บาท คิดเปนรอยละ 25
และเพศชายสวนใหญตัดสินใจซื้อเฉลี่ยตอครั้ง 500-600 บาท คิดเปนรอยละ 20.8 และ ต่ํากวา 500
บาท คิดเปนรอยละ 20.0 ตามลําดับ สวนใหญมีชว งอายุ 21-30 ป ตัดสินใจซือ้ ต่ํากวา 500 บาท คิดเปน
รอยละ 27.8 รองลงมาในชวงอายุเดียวกัน ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 500-600 บาท คิดเปนรอยละ 20.3
ตามลําดับ และในชวงผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อตอครั้งต่ํากวา 500 บาท และ ชวง 500-600 บาท/ครั้ง
สวนใหญมีสถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 46.6 และการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 37.3
และอาชีพพนักงานเอกชนรอยละ 66 มีรายไดสวนใหญ 5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 25
แสดงใหเห็นวา ลักษณะของผูบริโภคในกลุมผูมีรายไดระดับปานกลางเขตกรุงเทพมหานครตอนใต
นั้นมีความสัมพันธกับความถี่และคาใชจายในการตัดสินใจซื้อ และตลาดเปาหมายกลุมผูบริโภคดังกลาว
มีลักษณะเปนชายและหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสดและเปนพนักงานเอกชน โดยมี
รายไดสวนใหญไมสูงนัก ตั้งแต 5,000-15,000 บาท นอกจากนี้ สวนใหญซื้อผลิตภัณฑในราคาเฉลีย่ ตอ
ครั้งต่ํากวา 500 บาท ทั้งนี้ผูผลิตผลิตภัณฑ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จึงควรใหความสําคัญกับตลาด
เปาหมายดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอผลิตภัณฑ ในการขยายตลาดและตอบสนองกับความ
ตองการซื้ อ
4.2 ป จจั ยดานส วนประสมทางการตลาดมี ความสั มพั นธ กั บ ความถี่ และค าใช จ า ยในการ
ตัดสินใจซื้อ ทดสอบดวยคา คาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation)
- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการ
ตลาด มีความสัมพันธกับความถี่ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (sig = 0.000)
และมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (sig = 0.000)
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- จากขอมูลตารางไขว (Crosstab) สรุปไดวา ระดับความพอใจผลิตภัณฑสวนใหญในระดับปาน
กลางชวงการใชจายในการตัดสินใจซื้อที่ระดับ 500-600 บาทตอครั้ง และต่ํากวา 500 ตอครั้ง คิดเปน
รอยละ 21.3 และ 20.5 ตามลําดับ และในชวงระดับคาใชจายในการตัดสินใจซื้อเดียวกัน ราคาที่ระดับ
500-600 บาทตอครั้ง และต่ํากวา 500 ตอครั้ง คิดเปนรอยละ 27.5 และ 26.3 ตามลําดับ ความพอใจ
ชองทางจัดจําหนายระดับปานกลางในการใชจา ยการตัดสินใจซือ้ ต่ํากวา 500 บาทตอครั้ง และการสงเสริม
การตลาดพอใจระดับปานกลางในชวงการใชจายในการตัดสินใจซื้อที่ระดับ 500-600 บาท ตอครั้ง และ
ต่ํากวา 500 บาทตอครั้ง คิดเปนรอยละที่เทากันหรือรอยละ 22.5 แสดงใหเห็นวา การใชจายในการซื้อ
แตละครั้งขึ้นอยูกับ ระดับความพอใจในสวนประสมทางการตลาด
ขอเสนอแนะในงานวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ลักษณะผูม ีรายไดระดับปานกลางเขตกรุงเทพมหานครตอนใตนั้น พบวา สวนใหญเปนทั้งเพศหญิง
และชาย มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานเอกชน และมีรายไดสวนใหญตั้งแต 5,000 - 15,000
บาท ชวงอายุสว นใหญ 21-30 ป และมีสถานภาพโสด การนําเสนอผลิตภัณฑจึงควรมีความสอดคลองกับ
ชวงอายุ และระดับรายไดตามลักษณะของกลุมดังกลาว นอกจากนี้จากลักษณะตลาดเปาหมายดังกลาว
จากงานวิจัยนี้ยังพบวา มีพฤติกรรมเลือกผลิตภัณฑเนนความเปนธรรมชาติปลอดภัย สะดวกและงายตอ
การบริโภค สวนผลิตภัณฑประเภทอาหารสําเร็จ นิยมผักปลอดสารพิษ น้ําพริก หมูยอทรงเครื่อง เปนตน
และประเภทผลิตภัณฑที่มิใชอาหารหรือประเภทของใชและของตกแตง นิยมผลิตภัณฑดัดแปลงที่แปลก
ใหม โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อตกแตงบานดวยตนเอง เชน เฟอรนิเจอรหวาย เครื่องแกวเพนทสี
หรือดอกไมแปรรูปจากวัสดุตางๆ เปนตน ดังนั้นผูผลิตในชุมชนหากจะเสนอผลิตภัณฑในกลุมดังกลาว
ควรพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองในแตละประเภทของผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกบั ความถีแ่ ละคาใชจายเฉลีย่ ตอครัง้ ในการตัดสินใจ
ซื้อ และพบวาสวนใหญความพอใจผลิตภัณฑ ในชวงระดับการตัดสินใจซื้อที่เฉลี่ยตอครั้ง 500 - 600
บาทและ ต่ํากวา 500 บาทตอครั้ง และสวนใหญมีความถี่ในการตัดสินใจซื้อ 1-2 ครั้งตอเดือน โดยผู
ผลิตควรปรับกลยุทธใหสอดคลองทั้งดานผลิตภัณฑ และกลยุทธการตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและ
ระดับราคากลุมเปาหมายดังกลาวสามารถซื้อได รวมถึงการมีชองทางจัดจําหนายที่เขาถึงไดงาย เนื่องจาก
กลุมดังกลาวมีเวลานอย หากสามารถเขาถึงชุมชนในแหลงคนทํางานจะไดรับความสะดวกและอาจเพิ่ม
ความถี่ในการซื้อ นอกจากนีก้ ลยุทธการสงเสริมการตลาดควรปรับใหสอดคลองกับประเภทผลิตภัณฑและ
เทศกาลหรือชวงเวลาในการใชผลิตภัณฑประเภทตางๆ ของผลิตภัณฑหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ ทัง้ นีห้ าก
ปรับกลยุทธสว นประสมทางการตลาดไดอยางหมาะสมแลว จะมีผลดีตอ คาใชจายตอครัง้ และความถีใ่ นการ
ตัดสินใจซื้อของกลุมผูมีรายไดระดับปานกลางเขตกรุงเทพมหานครตอนใต โดยเสนอแนะกลยุทธดังนี้
2.1 กลยุทธดานราคา ของกลุมผูมีรายไดระดับปานกลางซึ่งสวนใหญใหความสําคัญกับความพอใจ
ในการตัดสินใจซื้ อดานราคามากที่ สุด โดยเฉพาะควรมีการติดราคาไวอยางชัดเจน ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ และใชกลยุทธหลายระดับราคาใหเลือก นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงระดับราคาในการตั้งจําหนาย
เนื่องจากงานวิจัยพบวา มีการตัดสินใจซื้อเฉลี่ยไมเกินครั้งละ 500 บาท แตมีการตัดสินใจซื้อ 1-2 ครั้ง
ตอเดือนมีจํานวนเกือบครึ่งหนึ่ง นอกนั้นมีแนวโนมจํานวนตัดสินใจซื้อจํานวนครั้งที่บอยขึ้น จากตัวเลข
พบวา มีผูตัดสินใจซื้อ 3-4 ครั้งตอเดือนมากถึงรอยละ 20 จึงควรมีการปรับกลยุทธดานการผลักในจูงใจ
ควบคูก ับกลยุทธดานราคาในการสงเสริมการตลาดเพือ่ จูงใจในการตัดสินใจซื้อ และเพือ่ เพิม่ ความถีใ่ นการ
ตัดสินใจซือ้
2.2 ดานกลยุทธผลิตภัณฑ ควรเนนทีจ่ ะตอบสนองความพอใจในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ พบวา กลุม
ผูมีรายไดระดับปานกลางพอใจในการเลือกตัดสินใจจากผลิตภัณฑที่ปลอดภัยและทันสมัย มีฉลากกํากับ
ผลิตภัณฑ นอกจากนี้มีผูเสนอแนะเพิ่มเติมจากความคิดเห็นโดยอิสระ ในดานความพอใจในผลิตภัณฑ
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หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑจากลั กษณะที่ มีแนวคิ ดสรางสรรค มีการดัดแปลง และการประยุกตใชวั สดุ
พื้นบานทําใหมีมูลคาสูงขึ้นเพื่อเปนผลิตภัณฑใหมๆ หรือสรางใหเห็นนวัตกรรมใหมๆ ในการผลิตและ
เสนอสินค าใหมีความแตกตางที่ โดดเดนในแต ทองถิ่ น รวมทั้ งถ าเป นผลิ ตภั ณฑประเภทอาหารควรมี
รสชาติอรอยตรงกับความตองการ โดยเนนสือ่ ขอมูลชวยอุดหนุนคนไทยเนือ่ งจากผลิตในไทย มาจากแหลง
ชุมชนทองถิ่น
2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรใหความสําคัญกับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อมากที่สุด
จึงควรขยายไปแหลงชุมชนคนทํางาน และพื้นที่ชองทางคาปลีกสมัยใหมใหมากขึ้น เชน หางสรรพสินคา
รานจําหนายสินคาเฉพาะและพื้นที่คนทํางาน เนื่องจากกลุ มผู มีรายไดระดับปานกลางสวนใหญทํางาน
เอกชน และสวนใหญในยานชุมชน จึงควรมีการเพิ่มความคลองตัวในแงการจับจายกับกลุมดังกลาว ซึ่ง
สอดคลองกับขอเสนอแนะที่มีผูเสนอในดานการจําหนายใหสามารถเลือกหาซื้อผลิตภัณฑไดงายขึ้น
2.4 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมผูมีรายไดระดับปานกลาง สวนใหญรับสื่อผานทีวีมากที่สุด
รองลงมาคือ หนังสือพิมพ นอกจากลักษณะการรับสื่อของกลุมดังกลาวซึ่งมีขนาดใหญโดยเฉพาะโครงการ
หนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑเนนการประชาสัมพันธผา นสือ่ ทีวีมาโดยตลอดแลวนัน้ โดยเฉพาะชวงการจัดงาน
แสดงสินคาประจําปของภาครัฐบาล จากสื่ อดังกลาวควรมีการเนนลักษณะเนื้ อหาดานการชวยอุดหนุน
สินคาไทยในการสื่อสาร เนนสื่อเนื้อหาที่ยงั คงผลิตจากชุมชนทองถิ่นเพื่อดํารงความเปนไทย และคงความ
เปนเอกลักษณจากงานฝมือ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการใหขอมูลในการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหม
และควรจูงใจพฤติ กรรมใหเกิดความเคยชินในชองทางใหม โดยการกระตุ นการสงเสริมการขายอยาง
ตอเนื่ อง
3. ดานการปรับปรุงและการพัฒนาทีด่ ีตอ “ผลิตภัณฑหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ” พบวามีขอ เสนอแนะ
เรื่องการปรับปรุงเพื่อใหผลิตภัณฑดังกลาวเปนที่พอใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับกลุม ผูมีรายไดระดับปานกลาง
ในดานบรรจุหีบห อดูทันสมั ย กํากั บวันหมดอายุ และความสะอาดของผลิ ตภัณฑ ปรั บปรุงสิ นค าใหมี
หลากหลาย การรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพไมใหดอ ยลง และพัฒนาสินคาบางชนิดใหมคี ุณภาพดียงิ่ ขึน้
และควรทีจ่ ะมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป โดยราคาไมควรสูงเกินไปโดยเฉพาะการขยายตลาด
เพื่อนําเสนอกับกลุมผูมีรายไดระดับปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครตอนใต
4. งานวิจัยดังกลาว ควรที่ผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งผูผลิตเองและหนวยงานที่เกี่ยวของได
รวมมือกันผลักดันการปรับกลยุทธดานการตลาดที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายดังกลาว เนื่องจากในเขต
กรุงเทพมหานครมีประชากรหนาแนน และเปนแหลงระบายสินคาที่ดี อีกทั้งมีกําลังการซื้อที่ตอเนื่อง การ
ขยายตลาดและการเพิม่ ยอดจําหนายของผลิตภัณฑหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑสชู องทางนี้ จึงเปนอีกหนทาง
ของการขยายตลาดที่มีแนวโนมเติบโตและตอเนื่ องในอนาคตได ซึ่ งโดยลําพังผู ผลิตในระดับชุมชนไม
สามารถดําเนินการไดทงั้ หมด จึงตองไดรบั การสนับสนุนจากหลายฝายทีจ่ ะชวยกันผลักดันผลิตภัณฑชุมชน
ในการมีสวนชวยสรางเศรษฐกิจชุมชนในประเทศใหเขมแข็ง
5. การวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการเก็บสํารวจขอมูลผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่มีจําหนายใน
พื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะในแหลงชุมชนใกลแหลงทํางานของกลุมผูมีรายไดระดับปานกลางในเขตกรุงเทพ
มหานครตอนใต เพื่อใหเปนขอมูลขอเท็จจริงในการสรางเครื่องมือ และทําใหไดขอมูลเชิงลึกในการนําไป
พัฒนาตลาดในแตละแหลงไดชดั เจนในการเจาะตลาดแหลงชุมชนคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครตอนใต
6. การวิจัยครั้งตอไป ควรสุมกลุมตัวอยางกระจายไปยังกลุมมีผูมีรายไดระดับปานกลาง พื้นที่อื่นๆ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่เขตเมืองหลวงในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเปนตลาด
เปาหมายที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และตลาดมีศักยภาพในการซื้อสูง
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