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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการ
กลุ่มและผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี 2.ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ รู ปแบบ และปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี และ 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 500 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ด้วยสถิติ F-test ด�ำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสด
เมืองเพชรบุรีตามแนวทางที่ได้จากผลการวิจยั ประเมินผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสด
เมืองเพชรบุรีเพื่อหาความเหมาะสมโดย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ผูผ้ ลิตน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี น�ำข้อมูลการประเมินมาปรับปรุ งเพือ่ ผลิตผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
น�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี
ผลการศึกษา พบว่า
1. การแปรรู ปผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสด ส่ วนใหญ่ดำ� เนิ นงานภายในครอบครัว
กระบวนการผลิตยังคงรักษาภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
และการส่ งเสริ มการตลาดจากภาครัฐ
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2. ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อน�้ำตาลสดพร้อมดื่มด้วยตนเอง ชอบที่ความหอมหวาน
รสชาติแท้จากธรรมชาติ ชอบบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นขวดแก้ว ขนาด 250 มล. ชอบน�้ำตาลสดอ่อน
โดยให้ความส�ำคัญในเรื่ องของราคาและคุณภาพ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
มีการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (ค่า Sig. = .011)
3. ผลิตภัณฑ์ควรแสดงฉลากที่สื่อความเป็ นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีบ่งบอกว่า
เป็ นน�้ำตาลสดแท้เมืองเพชร บรรจุในขวดแก้วใส แสดงราคา และมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์
ค�ำส� ำคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, น�้ำตาลสด, เพชรบุรี

Abstract
The research was aimed to 1.explore the level of management potential and
readiness of the groups, 2.study consumer behaviors and factors affecting palmyra palm juice
buying decisions and 3. to develop prototype product of Phetchaburi palmyra palm juice.
The research instrument used were questionnaires and product testing. A sample
of  500 consumers/buyers of the product were taken by using simple random technique. Data
were analyzed using Frequency, Percentage, T-test, and F-test. Product Design and product
prototype were made following the first phase of the research result. The product prototype
were evaluate by the product development experts and the palmyra palm juice groups.
The results of the study were as follows.
1. Palmyra palm juice production were conducted as family business and the
production process were done in traditional ways which were promoted by government agencies.
2. The results showed that the consumers bought the product themselves,
they preferred the natural sweet taste, aroma, and the 250 cc. glass bottle. They liked
light-colored juice of the product. Price and quality were among the important factors
of buying decision. Buyers with different monthly income buy the product with different
marketing factors at the significant level of  0.05 (Sig. = .011)   
3. The label of the product should show the identity of Phetchaburi province,
indicate the authenticity and its origin from Phetchaburi. The juice should be contained in
a glass bottle with a price and standard certified logo.
Keywords: Product Development, Creative Economy, Palmyra Palm Juice, Phetchaburi Province
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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

บทน�ำ

การพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทยมีกระบวนทัศน์มุ่งส่ งเสริ มเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในทิศทางการพัฒนาบนรากฐานภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็ นส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ส่งเสริ มให้เกิดงานวิจยั
ที่มีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและตอบสนองการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยก�ำหนด
กลยุทธ์การวิจยั ที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ ยงในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมให้สามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
สังคม และสาธารณะในระดับชุมชนและระดับประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่ การลงทุน
เชิ งพาณิ ชย์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ นฐานคิดส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์
สร้างโอกาสในการท�ำงานในลักษณะกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจเพื่อน�ำทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเป็ นสิ นค้าจ�ำหน่าย เกิดการประกอบการตามแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เช่นเดียวกับกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์น้ ำ� ตาลโตนดเมืองเพชรบุรี ที่นำ� ทรัพยากรผนวกกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์จนเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอัตลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์ เมืองต้นแบบเศรษฐกิ จสร้างสรรค์
(Creative City) จังหวัดเพชรบุรี “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด”  ข้ ึน โดยมุ่งหวังให้ตาลโตนด
อยูค่ ู่กบั จังหวัดเพชรบุรีตลอดไปชัว่ ลูกชัว่ หลาน และน�ำรายได้เข้าสู่ ชุมชน/จังหวัดเพชรบุรี
อย่างยัง่ ยืนมัน่ คงและต่อเนื่ องตลอดไป (ยุทธศาสตร์ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2555-2559), 2555. หน้า 1-2) โดยหนึ่ง
ในแผนการด�ำเนินการ (Road Map) ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) คือ การสร้างมูลค่า
เพิ่มจากตาลโตนดโดยส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งเครื อข่าย Cluster ตาลโตนดส่ งเสริ มและ
การพัฒนาการแปรรู ปตาลโตนดให้หลากหลาย น�ำผูป้ ระกอบการเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า
ทั้งในและต่างประเทศ จัดเจรจาการค้าให้แก่ผผู ้ ลิต/ผูค้ า้ ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์จากทุกส่ วน
ของตาลโตนดสู่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าให้ผบู ้ ริ โภคได้ทราบถึงประโยชน์
จากการบริ โภคผลิตภัณฑ์ตาลโตนด เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ เป็ นต้น ส่ งเสริ มการวิจยั
และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากตาลโตนด โดยส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์
ทุกส่ วนจากตาลโตนด ส่ งเสริ มการพัฒนาสวนตาลโตนดให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้แบบครบวงจร
โดยปรับปรุ งและพัฒนาสวนตาลโตนดตัวอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของลุงถนอม ต�ำบล
ถ�้ำรงค์ อ�ำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรและจัดท�ำ 
Home Stay รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่ องของตาลโตนด โดยมีแผนการจัดงาน
“วันตาลโตนด เมืองเพชร” ระดับประเทศ สอดแทรกวิถีชีวติ ชุมชนเมืองเพชรเข้ากับการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม จากนโยบายส่ งเสริ มการเพิ่มมูลค่าตาลโตนดดังกล่าว
จึงเกิดการรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากตาลโตนด
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หลายกลุ่ม แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) “เมืองเพชร เมืองตาล
โตนด” (ยุทธศาสตร์ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด”
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2555-2559), 2555.หน้า 16) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
(Strength and Weakness) พบว่า จังหวัดเพชรบุรีมีจุดแข็ง (Strength) คือ สภาพพื้นที่ ลักษณะ
ดิน และภูมิอากาศมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก มีแนวโน้มการปลูกตาลโตนดเพิ่มขึ้น
มีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
และคู่แข่งมีนอ้ ย แต่กพ็ บจุดอ่อน (Weakness) ว่าฐานข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนต้นตาลโตนด
ในจังหวัดยังไม่ครอบคลุม ชาวบ้านไม่เห็นคุณค่าและรายได้จากตาลโตนดเท่าที่ควร
การเก็บเกี่ยวผลผลิต หรื อการใช้ประโยชน์จากต้นตาลโตนด ต้องใช้เวลายาวนาน ขาดการ
บูรณาการที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรผูผ้ ลิตฯ และขาดความรู ้ความ
เข้าใจในการปลูกตาลโตนดเป็ นพืชเศรษฐกิจ ในส่ วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
(Opportunity and Threat) พบว่าโอกาส (Opportunity) ความต้องการบริ โภคผลิตภัณฑ์
ตาลโตนดในตลาดมีจำ� นวนมาก สามารถพัฒนาไปสู่ ตลาดใหม่ได้ และมีศกั ยภาพ
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเดิมได้ แต่จากการวิเคราะห์อุปสรรค (Threat) พบว่า
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมีนอ้ ย ขาดการสนับสนุนวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน
จากการศึกษาแนวคิด นโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และจังหวัดเพชรบุรี
ประกอบกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนทางปัญญาด้าน
ตาลโตนดของจังหวัดเพชรบุรี คณะผูว้ จิ ยั พิจารณาเห็นว่า ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลโตนด
เมืองเพชรบุรีที่เป็ นน�้ำตาลโตนดแท้มีความละมุน หอมหวานเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
เมืองเพชรบุรี และเป็ นต้นทุนทรัพยากรพื้นถิ่นที่มีคุณค่า น�ำมาต่อยอดสร้างสรรค์ เพือ่ สร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ในการหาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับการ
ยอมรับของผูบ้ ริ โภค ยกระดับผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลโตนดสู่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์บนพื้นฐาน
ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ เพือ่ สร้างโอกาสทางการตลาด อันจะส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจชุมชน และสร้าง
โอกาสในการด�ำเนินธุรกิจเชิงพาณิ ชย์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ต่อไป
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2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อ รู ปแบบ และปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี
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กรอบการด�ำเนินการวิจยั

ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการวิจยั เรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาด
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ ของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี  
ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
1. ตัวแปรต้นได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการดื่มน�้ำตาลสด
พร้อมดื่ ม ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อน�้ำตาลสดพร้อมดื่ มของ
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ผูบ้ ริ โภค ปั จจัยการทดสอบผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านศักยภาพความพร้อมของกลุ่มฯ และ
ตัวผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสด
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี

ประโยชน์ ทคี่ ดิ ว่ าจะได้ รับ

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ ผูแ้ ปรรู ปผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลโตนด รับรู ้และเข้าใจในด้าน
ศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ ผูแ้ ปรรู ปผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลโตนด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจต่อพฤติกรรมการซื้อ รู ปแบบ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลโตนดเมืองเพชรบุรีในปัจจุบนั
3. ได้ตน้ แบบผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลโตนดที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนและ
ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4. คณะวิจยั เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานร่ วมกับชุมชน
5. คณะวิจยั สร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น และมีสารสนเทศส�ำหรับใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่ยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภคให้กบั มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy: CE) คือ แนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู ้ (Knowledge) การศึกษา การสร้างสรรค์งาน
(Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐาน
ทางวัฒนธรรม การสัง่ สมความรู ้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ (อาภรณ์
ชีวะเกรี ยงไกร, 2552) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ นเทรนด์ใหม่ของโลก ที่จะช่วยสร้าง
“มูลค่าเพิ่ม” และแปรเป็ นรายได้มหาศาลให้กบั สิ นค้า บริ การ และอุตสาหกรรมได้
การจัดการธุรกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะมุง่ ส่งเสริ มการใช้ปัจจัยภายในอย่างเต็มที่
สร้างผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นสัญลักษณ์ของท้องถิน่ หรื อชุมชนตนเอง เอาของที่มอี ยูเ่ ดิมซึ่งดีอยูแ่ ล้ว
มาพัฒนาให้ดีข้ ึน
2. แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products) ในทางการตลาด คือ การเกิดผลิตภัณฑ์
ที่ไม่เคยมีในตลาด เรี ยกว่า นวัตกรรม (Innovation) ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุ งใหม่ (Product
196

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

Improvment) และผลิตภัณฑ์ที่ผผู ้ ลิตท�ำขึ้นมาลักษณะเหมือนผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน
ที่มีจำ� หน่ายในตลาดแล้ว (Mee-too Products) McCarthy &. Perreault (1990, p. 342)
ได้ให้ความหมายค�ำว่า “ผลิตภัณฑ์ใหม่” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ใช้สำ� หรับกิจการอาจเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดใหม่หรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้ว
ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องมีผลให้ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจผลิตภัณฑ์มากขึ้นกว่า
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เดิมหรื ออาจจะเป็ นผลิตภัณฑ์เดิมที่นำ� เสนอในตลาด โดยสามารถ
จ�ำแนกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 3 ลักษณะ คือ 1) Innovative Product คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ยงั ไม่มีผใู ้ ดน�ำเสนอในตลาดมาก่อนหรื อเป็ นแนวคิดใหม่ที่ผบู ้ ริ โภคอาจยังคาดไม่ถึง
2) Replacement Product of Modify Product คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พฒั นาเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุ งมาจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ขายอยูแ่ ล้วในตลาด ท�ำให้สามารถตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภคได้มากขึ้นกว่าเดิม และ 3) Imitative or Me-too Product
คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่สำ� หรับกิจการแต่ไม่ใหม่ในท้องตลาด เกิดจากการที่กิจการเห็นว่าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคท�ำให้กิจการมีโอกาสท�ำก�ำไรสูง
จึงเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ ตลาดเพื่อขอส่ วนแบ่งตลาดบ้าง
3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง กิจการผสมผสาน
เครื่ องมือทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้ เพื่อให้
มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552,
หน้า 80-81) ได้กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม
ได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยเครื่ องมือ
ต่างๆ ดังนี้ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่าคือ “4 P’s”
อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ�ำหน่าย (Place) และการส่ งเสริ ม
การขาย (Promotion)
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการแสดงออกถึงการตัดสินใจเลือกซื้อ หรื อไม่ซ้ือสินค้า
และบริ การต่างๆ นักการตลาดจ�ำเป็ นต้องศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ว่าสิ นค้าที่จะเสนอ
นั้น ใครคือผูบ้ ริ โภค (Who) ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร (What) ท�ำไมจึงซื้อ (Why) ซื้ออย่างไร (How)
ซื้ อเมื่อไร (When) ซื้ อที่ไหน (Where) ซื้ อและใช้บ่อยครั้งเพียงใด (How often) รวมทั้ง
การศึกษาว่าใครมีอิทธิ พลต่อการซื้ อ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ
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ที่ทำ� ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่เกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus)
ที่ทำ� ให้เกิดความต้องการ ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิ งสร้างสรรค์ตอ้ งสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่งขัน (Managing Competitive Differentiation) ผูข้ ายจะต้องท�ำให้
ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างเด่นชัด การพัฒนาคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์เหนื อกว่า
คู่แข่งขันสามารถท�ำได้คือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) จึงควรท�ำการวิจยั เพื่อให้
ทราบสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ (What) เขาต้องการเมื่อใด (When) และสถานที่ที่เขาต้องการ
(Where) ในรู ปแบบที่ตอ้ งการ (How) ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภค
จะเปรี ยบเทียบที่การรับรู ้กบั สิ นค้าที่คาดหวัง ถ้าสิ นค้าที่รับรู ้ต่ำ� กว่าที่ความคาดหวังไว้
ผูบ้ ริ โภคจะไม่สนใจซื้อซ�้ำ  ถ้าสิ นค้าที่รับรู ้สูงกว่าความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคๆ จะซื้ อซ�้ำ
ภาพลักษณ์ (Image) การสร้างภาพลักษณ์ โดยอาศัยสัญลักษณ์ (Symbols) ตราสิ นค้า (Brand)
โดยอาศัยเครื่ องมือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการสื่ อสารการตลาดอื่นๆ

ระเบียบวิธีวจิ ยั

การด�ำเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริ บทของกลุ่มวิสาหกิจฯ กลุ่มอาชีพ หรื อผูป้ ระกอบการ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี และบริ บทผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี
เพือ่ ทราบศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการกลุ่มและผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี
โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการท�ำวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างส�ำหรับสอบถาม
สมาชิกกลุ่มฯ และผูแ้ ปรรู ปผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลโตนด จ�ำนวน 10 กลุ่ม ในอ�ำเภอต่างๆ ที่มี
การประกอบอาชีพท�ำน�้ำตาลสดของจังหวัดเพชรบุรี หลังจากได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก คณะผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผูน้ ำ� /
ผูแ้ ทนกลุ่มวิสาหกิ จฯ กลุ่มอาชี พ หรื อผูป้ ระกอบการแปรรู ปผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสด
เมืองเพชรบุรี เพือ่ ทวนสอบข้อมูล สร้างการมีส่วนร่ วมในก�ำหนดปัญหาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ถึงแนวทางการส่ งเสริ มกลุ่มฯ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อ รู ปแบบและปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี
2.1 ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
จากต�ำรา เอกสารวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2 สร้างเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อ รู ปแบบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
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น�้ำตาลสดพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามผูบ้ ริ โภค แบ่งแบบสอบถาม
2.3 น�ำเครื่ องมือเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้าง (Construct Validity) ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity)
ความชัดเจนของข้อ ความสอดคล้องของเครื่ องมือวิจยั โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Object Congruence- -IOC) ของความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกเฉพาะข้อรายการ (Items) ที่มีค่า IOC = 0.50 ขึ้นไป ได้ค่าความสอดคล้อง
ของเครื่ องมือวิจยั IOC ที่ 0.957
2.4 หาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability)โดยน�ำแบบสอบถาม
ไปทดลอง (Try Out) กับบุคคลที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับผูบ้ ริ โภค โดยกลุ่มบุคคลที่ใช้
ในการทดลองแบบสอบถามครั้งนี้ เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั
จ�ำนวน 30 คน เพื่อหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกแต่ละข้อแบบ Item Total Correlation และหา
ค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.961
2.5 กลุม่ ตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ กลุม่ ผูบ้ ริ โภค / ผูซ้ ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสด
เมืองเพชรบุรี จ�ำนวน 500 คน เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากร
ที่แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคาํ นวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง
ของ W.G. Cochran

เมื่อ

n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั สุ่ ม = .50
Z แทน ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั ก�ำหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95 (ระดับ .05)
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุ ดที่เกิดขึ้น = .05
โดยก�ำหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด
ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 500 ตัวอย่าง ซึ่ งถือได้วา่
ผ่านเกณฑ์ตามที่ เงื่อนไขก�ำหนด คือไม่นอ้ ยกว่า 384 ตัวอย่าง
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2.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั
เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รับคืนทั้งหมด
แล้วน�ำมาลงรหัส (Code) จากนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนดังนี้
2.6.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของแบบสอบถาม โดยใช้สถิติคา่ ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ด้วยโปรแกรมส�ำเร็ จรู ป
2.6.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของปั จจัยด้านต่างๆ กับพฤติกรรม
การบริ โภค โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) และ F-test
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสด
เมืองเพชรบุรีตามแนวทางที่ได้จากผลการวิจยั
3.1. ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรีในการวิจยั นี้เป็ นการสร้างจาก
ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริ บทของกลุ่มวิสาหกิจฯ กลุ่มอาชีพ
หรื อผูป้ ระกอบการแปรรู ปผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี และบริ บทผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี และขั้นตอนที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อ รู ปแบบและปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี พัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบฯ
โดยคณะผูว้ จิ ยั และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ ฯ กลุ่มอาชีพ หรื อผูป้ ระกอบการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี
3.2 การประเมินผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรีที่ได้จากการวิจยั
เพื่อประเมินความเหมาะสม ด้วยแบบประเมินความเหมาะสมมาตราส่ วนประมาณค่า
5 ระดับ คือเหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อยและเหมาะสม
น้อยที่สุด โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และผูผ้ ลิตน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี
จ�ำนวน 5 ท่าน การก�ำหนดค่าเฉลีย่ ของคะแนนความเหมาะสมคือ 3.50 ขึ้นไปถือว่าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรีมีความเหมาะสมไม่ตอ้ งท�ำการปรับปรุ ง ส่ วนข้อที่คะแนน
ต�่ำกว่า 3.50 ให้พิจารณาโดยผูว้ จิ ยั จะท�ำการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อน�ำข้อมูลมาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรีต่อไป
3.3 ผลิตผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี

ผลการศึกษาหรือผลการวิจยั

จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาด
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์ของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสด
เมืองเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า
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1. บริ บทของกลุ่มวิสาหกิจฯ กลุ่มอาชีพ หรื อผูป้ ระกอบการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี และบริ บทผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี พบว่า การแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบกิจการในรู ปแบบผูป้ ระกอบการรายเดียว
มีเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่มีการด�ำเนินงานรวมกลุ่มเกษตรกรโดยมีเป้ าหมายในการจัดตั้ง
กลุ่มผลิตน�้ำตาลโตนดแท้ๆ ของจังหวัดเพชรบุรีเพือ่ ส่ งเสริ มอาชีพการท�ำตาลโตนด อนุรักษ์
ต้นตาล คนขึ้นตาลและช่วยเพิ่มรายได้ให้กบั สมาชิกกลุ่มฯ ส�ำหรับการผลิตที่ยงั คงรักษา
ภูมปิ ัญญาการท�ำน�้ำตาลสดแบบดั้งเดิม โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ จากหน่วยงาน
ภาครัฐตั้งแต่กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ การขอเอกสาร
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และงบประมาณในการพัฒนาธุรกิจ
2. พฤติกรรมการซื้ อ รู ปแบบและปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
เป็ นเพศหญิง จ�ำนวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 ส่วนใหญ่มอี ายุต้งั แต่ 16-25 ปี จ�ำนวน 154 คน
คิดเป็ นร้อยละ 30.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั จ�ำนวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ
23.0 ด้านรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรื อต�่ำกว่า จ�ำนวน 169 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.8 และส่ วนใหญ่มีจำ� นวนสมาชิกครอบครัว 2-3 คน จ�ำนวน 236 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47.2 ในด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการดื่มน�้ำตาลสดพร้อมดื่มสรุ ป
ผลการวิจยั ได้วา่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เคยบริ โภคน�้ำตาลสดพร้อมดื่ม จ�ำนวน 454 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 90.8 โดยชอบบริ โภคน�้ำตาลสดพร้อมดื่มในรู ปแบบขวดแก้ว จ�ำนวน 384 คน
คิดเป็ นร้อยละ 76.8 ชอบขนาด 250 มล. มากที่สุดจ�ำนวน 300 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.0
โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภค ซื้อทีละกล่อง/ขวด จ�ำนวน 340 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.0
สถานที่ซ้ื อส่ วนมากซื้ อจากซุม้ จ�ำหน่ายข้างทาง จ�ำนวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0
และเลือกซื้อน�้ำตาลสดพร้อมดื่มต�่ำกว่าเดือนละครั้ง จ�ำนวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8  
ผูบ้ ริ โภคที่มสี ่วนในการตัดสินใจซื้อน�้ำตาลสดพร้อมดื่มด้วยตนเอง จ�ำนวน 361 คน
คิดเป็ นร้อยละ 72.2 และซื้ อเพื่อดื่มเอง จ�ำนวน 410 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.9 มากที่สุด
โดยชอบบริ โภคเพราะหอมหวานรสชาติดี จ�ำนวน 249 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.8 ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่คิดว่า ไม่ควรเพิ่มการปรุ งแต่งใดๆ จ�ำนวน 379 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.8 แต่หาก
มีการปรุ งแต่งคิดว่า ควรมีการเพิ่มการปรุ งแต่งในน�้ำตาลสดโดยเพิ่ม เนื้ อลูกตาลอ่อน
ในน�้ำตาลสด จ�ำนวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.4 ในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อน�้ำตาลสดพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคจากผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อน�้ำตาลสดพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภค โดยรวม
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อยูร่ ะดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 (S.D. = 1.06 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านราคา มีผลต่อการซื้อน�้ำตาลสดมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 (S.D. = 1.02) อยูใ่ น
ระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 (S.D. = 1.03) อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ด้านการจัดจ�ำหน่าย มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.30 (S.D. = 1.05) อยูใ่ นระดับปานกลาง
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 (S.D. = 1.12) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตามล�ำดับ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน�้ำตาลสด
พร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคแยกตามด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อน�้ำตาลสดพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภค ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูร่ ะดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 (S.D. = 1.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลิ่นของ
น�้ำตาลสดพร้อมดื่ม มีผลต่อการซื้อน�้ำตาลสดมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 (S.D. = 1.00)
อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ รสชาติของน�้ำตาลสดพร้อมดื่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 (S.D.
= 1.03) อยูใ่ นระดับมาก สี สนั ของน�้ำตาลสดพร้อมดื่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 (S.D. = 0.97)
อยูใ่ นระดับปานกลาง รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 (S.D. = 1.08) อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีเครื่ องหมายรับรองคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 (S.D. = 1.15) อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีฉลาก สะดุดตา ชัดเจน ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
(S.D. = 1.01) อยูใ่ นระดับปานกลาง และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.12
(S.D. = 0.93) อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามล�ำดับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดแยกตามด้านราคาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน�้ำตาลสดพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภค ด้านราคาโดยรวมอยูร่ ะดับ
ปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.39 (S.D. = 1.02) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพและปริ มาณ มีผลต่อการซื้อน�้ำตาลสดมากทีส่ ุด มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.48 (S.D. = 0.96)
อยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดแยกตามด้านการจัดจ�ำหน่าย พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อน�้ำตาลสดพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภค
ด้านการจัดจ�ำหน่ ายโดยรวมอยูร่ ะดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 (S.D. = 1.05)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีน้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่มแช่เย็น/ใส่ น้ ำ� แข็ง มีผลต่อการซื้อน�้ำตาล
สดมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 (S.D. = 1.08) อยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด แยกตามด้านการส่ งเสริ มการตลาดพบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการเลือกซื้อน�้ำตาลสดพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภค ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวม
อยูร่ ะดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 (S.D. = 1.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี
การให้ท ดลองชิ ม มี ผ ลต่ อ การซื้ อ น�้ำ ตาลสดมากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.66
(S.D. = 2.52) อยูใ่ นระดับมาก
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การทดสอบผลิตภัณฑ์สรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชอบบริ โภค
น�้ำตาลสดสี น้ ำ� ตาลอ่อน (A) มากที่สุด จ�ำนวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0

การศึกษาความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสด
พร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้ อมดื่ มของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเพชรบุรี จ�ำแนกตามเพศ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า Sig. = 0.36) ส่ วนการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเพชรบุรี จ�ำแนกตามอายุ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มอี ายุตา่ งกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (ค่า Sig. = .647) ในการเปรี ยบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาล
สดพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเพชรบุรี จ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีอาชีพต่างกัน มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลสดพร้อมดื่ม โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (ค่า Sig. = .019)
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ�ำหน่าย มีความแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อการเปรี ยบเทียบรายคู่ของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเพชรบุรี จ�ำแนก
ตามอาชีพ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา
มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม
แตกต่างกันกับพนักงานบริ ษทั ธุรกิจส่ วนตัว และเกษตรกร ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม
แตกต่างกันกับ พนักงานบริ ษทั ธุรกิจส่ วนตัวและเกษตรกร อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่มแตก
ต่างกันกับพนักงานบริ ษทั ธุรกิจส่ วนตัว และเกษตรกร ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม
แตกต่างกันกับเกษตรกร พนักงานบริ ษทั และธุ รกิจส่ วนตัว มีปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม แตกต่างกันกับเกษตรกร
เกษตรกร มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสด
พร้อมดื่ม แตกต่างกันกับรับจ้างทัว่ ไป อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้าน
การจัดจ�ำหน่าย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา และข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลสดพร้อมดื่ม แตกต่างกันกับอาชีพเกษตรกรอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเพชรบุรี จ�ำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (ค่า Sig. = .011) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการเปรี ยบเทียบรายคู่ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเพชรบุรี จ�ำแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,000 บาท
หรื อต�่ำกว่า มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสด
พร้อมดื่ม แตกต่างกันกับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท และ  20,001 - 30,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ ม แตกต่างกันกับรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
30,001 - 40,000 บาท อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยด้านราคา พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรื อต�่ำกว่ามีปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม แตกต่างกันกับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001- 20,000 บาท
มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม
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แตกต่างกันกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในด้านปัจจัยด้านการจัดจ�ำหน่าย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000 บาท หรื อต�่ำกว่า มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม แตกต่างกันกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ ม แตกต่างกันกับรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
30,001 - 40,000 บาท อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในส่ วนปัจจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรื อต�่ำกว่า
มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม
แตกต่างกันกับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
การเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเพชรบุรี จ�ำแนกตามจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีจำ� นวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า Sig. = .152)
3. แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชร จากผลการศึกษาพฤติกรรม
การซื้อ รูปแบบและปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี ในข้างต้น
สามารถน�ำผลการวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางเพื่อพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดได้ ดังนี้
การพัฒนาด้ านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรผลิตน�้ำตาลสดพร้อมดื่มให้มีรสชาติ
และสี สนั ที่ได้จากธรรมชาติอย่างแท้จริ ง สะอาด ถูกสุ ขลักษณะ ไร้การเจือปนสารสังเคราะห์
ทั้งสี และกลิ่น แต่หากมีการปรุ งแต่งควรมีการเพิ่มการปรุ งแต่งในน�้ำตาลสดโดยเพิ่ม
เนื้อลูกตาลอ่อนในน�้ำตาลสดพร้อมดื่มได้ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคอีกทั้งยังปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและภาพลักษณ์
ที่ดีของผูป้ ระกอบการน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี มีรูปแบบบรรจุภณั ฑ์ที่โดดเด่นเป็ นอัตลักษณ์
ของน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี มีการแสดงมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์บนบรรจุภณั ฑ์
การพัฒนาด้ านราคา ผูป้ ระกอบการควรก�ำหนดราคาที่ก่อให้เกิ ดรายได้แก่
กิจการ มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ใช้กลยุทธ์การก�ำหนดราคาที่หลากหลายบนความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ หรื อบรรจุภณั ฑ์ หรื อใช้กลยุทธ์กำ� หนดราคาขายเท่าราคาคู่แข่งขัน
โดยค�ำนึงถึงต้นทุนการผลิตเป็ นหลัก และมีการแสดงราคาให้ผบู ้ ริ โภคเห็นได้อย่างชัดเจน
บนฉลากผลิตภัณฑ์
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การพัฒนาด้ านช่ องทางการจัดจ�ำหน่ าย ผูป้ ระกอบการควรมีการเพิ่มช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย โดยเลือกช่องทางที่สะดวกต่อผูบ้ ริ โภค หาซื้อได้ง่าย เช่น ร้านของฝาก ร้าน
สะดวกซื้อ ร้านค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หรื อห้างสรรพสิ นค้า และต้องเป็ นช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายที่มีคนกลางในการจัดจ�ำหน่ายน้อยราย มีความรู ้ความเข้าใจในการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรไม่เจือสารกันบูดเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่มีอายุส้ นั เน่าเสี ยได้ง่าย
การพัฒนาด้านการส่ งเสริมการตลาด ผูป้ ระกอบการควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อที่เหมาะสมกับศักยภาพของธุรกิจเพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั ผลิตภัณฑ์ ยอมรับผลิตภัณฑ์
มากขึ้น มีการใช้พนักงานขายเพือ่ ช่วยจัดจ�ำหน่ายและจูงใจโดยการให้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์
ณ จุดขาย รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายเพื่อช่วยกระตุน้ ยอดจ�ำหน่าย
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี
ตามแนวทางที่ได้จากผลการวิจยั โดยคณะผูว้ ิจยั และกลุ่มวิสาหกิ จฯ กลุ่มอาชี พหรื อ
ผูป้ ระกอบการแปรรู ปผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี ซึ่งผลิตต้นแบบตามแนวทางของ
ข้อค้นพบจากการวิจยั และความพร้อมในการพัฒนา ปรับปรุ งการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรีของกลุ่มวิสาหกิจ ฯ กลุ่มอาชีพ หรื อผูป้ ระกอบการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรีที่ยงั คงต้องการรักษาภูมิปัญญาการท�ำน�้ำตาลสดแบบดั้งเดิม
ความเหมาะสมของต้นทุนและก�ำลังการผลิต รวมถึงผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้ อ
รู ปแบบและปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมื องเพชรบุ รี
ดังที่นำ� เสนอผลการวิจยั ในข้างต้น ทางคณะผูว้ ิจยั และกลุ่มวิสาหกิจฯ กลุ่มอาชีพหรื อ
ผูป้ ระกอบการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ฯ เห็นควรพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี
ซึ่งจากเดิมการผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายส่วนมากจะบรรจุในลักษณะขวดแก้วทรงสูง หรื อขวดพาสติก
คล้ายขวดน�้ำดื่มทัว่ ไป ไม่มีฉลากที่แสดงถึงเอกลักษณ์วา่ เป็ นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเพชรบุรี
โดยคณะผูว้ จิ ยั ออกแบบและพิจารณาปรับแก้ไขร่ วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจฯ ผูป้ ระกอบการ
เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการพัฒนาและการผลิตเพื่อการจัดจ�ำหน่ ายของ
กลุ่มวิสาหกิจฯ กลุ่มอาชีพหรื อผูป้ ระกอบการ และได้ผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับ
การยอมรับของตลาดมากขึ้นดังนี้ ฉลากมีการแสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของเพชรบุรี
บ่งบอกถึงน�้ำตาลสดแท้เมืองเพชร บรรจุในขวดแก้วใส แสดงราคา และมาตรฐานรับรอง
ผลิตภัณฑ์ อาหารและยา (อย.) มผช. และ OTOP

206

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี

ภาพที่ 3 ฉลากผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี

อภิปรายผล

จากการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการผลิตน�้ำตาลสดเมืองเพชร ควรมีการจัดการด�ำเนิน
งานจัดตั้งในรู ปแบบของการ รวมกลุ่ม ฯ เพื่อการผลิต เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลในงาน
วิจยั ครั้งนี้ เล็งเห็นว่าผูป้ ระกอบการ ผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชร ต้องมีการพัฒนาตนเอง
ในด้านการเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ในองค์กรของตน การจัดการความรู ้เป็ นส่ วนส�ำคัญ
อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาองค์การ การจัดการความรู ้คือ การจัดการให้มี การค้นพบความรู ้ ความ
ช�ำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางน�ำออกมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ตกแต่งให้ง่ายต่อ การใช้สอย
และมีประโยชน์เพิม่ ขึ้น  มีการต่อยอดให้งดงามและใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ ง
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และกาลเทศะยิง่ ขึ้นมีความรู ้ใหม่หรื อนวัตกรรมเกิดขึ้น (ประเวศ วะสี , 2550) ซึ่งการพัฒนา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ น�้ำตาลสดเมืองเพชร ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้กค็ ือวิถีทางที่จะช่วยให้
องค์กรประสบความส�ำเร็ จอย่าง ยัง่ ยืน ด้านการจัดการส่ วนประสมทางการตลาด โดยภาพ
รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชร ควรมีการพัฒนาด้านต่างๆ 1. แนวความคิดการ
ผลิต สมมติฐานของแนวความคิดนี้คือ การผลิต สิ นค้าปริ มาณมากและขายในราคาต�่ำ การ
จัดการการตลาดต้องเน้นประสิ ทธิ ภาพการผลิตและการกระจายสิ นค้าให้ทวั่ ถึง  2. แนว
ความคิดผลิตภัณฑ์ มีสมมติฐานคือ ลูกค้าจะสนใจแต่สินค้าคุณภาพดี มีหน้าที่การใช้งาน
และ รู ปร่ างลักษณะที่สวยงาม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็ นสิ่ งที่สำ� คัญที่สุด
และ 3.ต้องมีการพัฒนาแนวความคิดทางการตลาด ต้องมีการจัดการตลาดมุ่งเน้นที่ความ
ต้องการของผูซ้ ้ือไม่ใช่ความต้องการของผูข้ าย (กตัญญู หิ รัญญสมบูรณ์, 2552) นอกจาก
นั้นรัฐบาลเองควรที่จะต้องสนับสนุนการ ฝึ กอบรมให้ผปู ้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในท้องถิ่น รวมถึงวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่ อง และต้องพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมให้
เหมาะสมกับบริ บทของธุรกิจ
ในส่ วนการศึกษาพฤติกรรมการซื้อ รู ปแบบและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชอบบริ โภคน�้ำตาลสดพร้อม
ดื่มในรู ปแบบขวดแก้ว โดยซื้อเพื่อการบริ โภคเองเพราะชอบในความหอมหวานรสชาติดี
ที่ได้จากธรรมชาติไม่ปรุ งแต่ง ทั้งนี้หากแต่ผผู ้ ลิตต้องการพัฒนาสิ นค้าโดยการปรุ งแต่งก็
ควรจะปรุ งแต่งจากของที่เป็ นธรรมชาติ เช่น เนื้อลูกตาลอ่อนในน�้ำตาลสดซึ่ งสอดคล้อง
กับการวิจยั ของวนิดา นิเวศน์มริ นทร์ และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง
ภาพลักษณ์ของเครื่ องดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสิ นใจซื้อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มสมุนไพรไทยเพื่อบริ โภคด้วย
ตัวเอง ซึ่งเป็ นไปตามกระแสการบริ โภคที่ผบู ้ ริ โภคมีแนวโน้มให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์
ที่มาจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์อินทรี ยไ์ ร้สารเคมี ซึ่งน�้ำตาลสดพร้อมดื่มสามารถตอบสนอง
ความต้องการในเรื่ องดังกล่าวได้   เพราะน�้ำตาลสดพร้อมดื่มใช้น้ ำ� ตาลสดธรรมชาติจาก
ช่อดอกตัวผูซ้ ่ ึงเรี ยกว่า งวงตาล และเป็ นน�้ำตาลที่มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะมีความปลอดภัย
จากสารฟอกขาวผ่านกระบวนการผลิตที่สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ขั้นตอน และวิธีการจากรุ่ นสู่ รุ่น  ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในการผลิตน�้ำตาลโตนดสด
พร้อมดืม่ ทีม่ คี วามหอมหวานจากธรรมชาติอย่างแท้จริ ง จนกลายเป็ นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดี
ราคาไม่แพงของจังหวัดเพชรบุรี จึงง่ายต่อการตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งก็เป็ นไปตามหลัก พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) ที่มกั จะพิจารณาถึงความพึงพอใจ/คุม้ ค่าในการตัดสินใจซื้อ
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จ�ำนวนที่ตอ้ งจ่ายเพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อเป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลกู ค้ารับรู ้เพือ่ ให้ได้
ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การคุม้ กับเงินที่จ่ายไป (Armstrong and Kotler,
2009,p.616) ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ พัชริ นทร์ สมพุฒิ (2551) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการบริ โภคน�้ำดื่มบรรจุ ขวดของประชาชนในต�ำบลตลาดใหญ่อำ� เภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความส�ำคัญในด้านราคาว่าเหมาะสมกับคุณภาพเป็ น
ส�ำคัญ
เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านในส่ วนผลิตภัณฑ์รายข้อจะเห็นว่าผูบ้ ริ โภคจะให้ความ
ส�ำคัญกับกลิ่นของน�้ำตาลสดพร้อมดื่มและรสชาติของน�้ำตาลสดพร้อมดื่ม เป็ นล�ำดับต้นๆ
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากในการตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรีเป็ นน�้ำตาลสด
แท้  รสชาติอร่ อย ไม่หวานมาก และมีกลิ่นหอมจากตาลตามธรรมชาติ ซึ่งเสน่ห์ของน�้ำตาล
สดเมืองเพชรบุรีที่พบจากการลงพื้นที่และชิมน�้ำตาลสดในการท�ำวิจยั คือ น�้ำตาลสดพร้อม
ดื่มจะมีรสชาติและกลิ่นที่เป็ นธรรมชาติร้อยเปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพอากาศ ความชื้ น ความเข้มข้นของวัตถุดิบที่นำ� มาผลิตเป็ นน�้ำตาลสดพร้อมดื่ม
ที่สดใหม่ ไม่เหมือนเครื่ องดื่มที่ผลิตโดยใช้สูตรส่ วนผสมแบบอุตสาหกรรมเคมีที่มี
ความแน่นอนในกลิ่นและรสชาติ แต่น้ ำ� ตาลสดจากธรรมชาติจะมีกลิ่น รสชาติ เปลี่ยนแปลง
ตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามน�้ำตาลสดที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติกย็ งั คงเสน่ห์หอมหวาน
ละมุนลิ้นอย่างธรรมชาติเพียงแต่กลิ่น และรสชาติอาจไม่คงที่เหมือนเดิมในทุกๆ วัน
โดยช่วงฤดูร้อน ต้นตาลจะให้น้ ำ� ตาลมาก ทั้งหวานและหอมกว่าช่วงอื่นของปี   จากผล
การวิจยั ยังพบว่าการที่ผบู ้ ริ โภคได้ทดลองชิมน�้ำตาลสดพร้อมดื่มมีผลต่อการซื้อน�้ำตาลสด
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 (S.D. = 2.52) ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค
เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ผบู ้ ริ โภค (Consumer Promotion) ของ Etzel, Walker
and Stanton. (2007 : p. 677) ซึ่งการได้ทดลองชิมสิ นค้าสามารถกระตุน้ ความสนใจส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อได้เป็ นอย่างดี
การศึกษาความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสด
พร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเพชรบุรี พบว่าปั จจัยด้านเพศ อายุ ที่แตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม โดย
รวมไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านอาชีพพบว่า อาชีพต่างกัน มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า Sig. = .019) และผูท้ ี่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่ม โดย
Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.1 (January - June 2017)

209

รวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า Sig. = .011) ทั้งด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านราคา และด้านการจัดจ�ำหน่าย ทั้งนี้เพราะแต่ละอาชีพมีรูปแบบการด�ำเนินชีวติ (Life Style)
เป็ นรู ปแบบที่ผบู ้ ริ โภคใช้ชีวิต เวลา และเงิน ไม่เหมือนกัน เป็ นผลมาจากความต้องการ
วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม กลุ่มอิ ทธิ พล รวมทั้งลักษณะสภาพแวดล้อมที่ ดำ� รงอยู่
(สุ วิมล แม้นจริ ง, 2552, หน้า 14) ซึ่ งก็สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิ ลิป คอตเลอร์
(Philip Kotler, 2000 , หน้า 52) ในส่ วนปัจจัยด้านส่ วนบุคคล (Personal Factors) ทั้งอาชีพ
รายได้เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ   ดังนั้น ในการท�ำการส่ งเสริ ม
การตลาดของน�้ำตาลสดพร้อมดื่มเมืองเพชรบุรีจะต้องเข้าใจถึงวิธีการด�ำเนิ นชีวิตของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคอาชีพต่างๆ  เพือ่ จะได้ปรับการส่ งเสริ มการตลาดให้เข้ากับวิธีการด�ำเนินชีวติ
ของผูบ้ ริ โภค และเลือกกลยุทธ์ในการสื่ อสาร เพื่อให้เข้ากับวิถีการด�ำเนินชีวิตของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรีโดยคณะผูว้ จิ ยั และกลุม่ วิสาหกิจฯ
กลุ่มอาชีพหรื อผูป้ ระกอบการแปรรู ปผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี จากการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1  ศกึ ษาบริ บทของกลุม่ วิสาหกิจฯ กลุม่ อาชีพ  หรื อผูป้ ระกอบการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี และบริ บทผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดเมืองเพชรบุรี และขั้นตอนที่ 2
การศีกษาพฤติกรรมการซื้อ รูปแบบและปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสด
เมืองเพชรบุรี ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พฒั นาเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
แล้วของท้องถิ่นแต่สร้างความพึงพอใจและสอดคล้องตรงกับลักษณะความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้นเป็ นแนวคิดที่สำ� คัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยูร่ อดในตลาด ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ McCarthy &. Perreault (1990) ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ใช้สำ� หรับกิจการ
ควรมีการพัฒนา อาจเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดใหม่หรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างใน
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้วให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจผลิตภัณฑ์มากขึ้นกว่าการบริ โภคผลิตภัณฑ์เดิม
ปัจจุบนั สภาพตลาดมีการแข่งขันสูงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
ท�ำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดจ�ำนวนมาก  ส่งผลให้วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ส้ นั ลง  ผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่จะอยูร่ อดได้ในตลาดจึงต้องสอดคล้องตรงกับลักษณะความต้องการของผูบ้ ริ โภค  
นอกจากนี้ยงั พบว่า การแสดงราคาและมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ แหล่งที่มาการผลิต
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในระดับมาก ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
เป็ นที่ยอมรับเชิงพาณิ ชย์  โดยมุ่งให้ความส�ำคัญของการน�ำภูมิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น
มีเอกลักษณ์ โดยต้องแสดงมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ สร้างความมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ โภค
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

จะสามารถท�ำให้ผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นที่ยอมรับ สามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ (ส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุสาหกรรม, 2550) นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับการศึกษาของวนิดา นิเวศน์มริ นทร์ และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ได้ศึกษา
เรื่ อง ภาพลักษณ์ของเครื่ องดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มี
ตรารับรองความปลอดภัยเช่น อย. การแจ้งราคากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุด

ข้ อเสนอแนะ

1. จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่มสามารถพัฒนา
และมีส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อ แต่ผปู ้ ระกอบการต้อง
ก�ำหนดกลยุทธ์อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยให้ความส�ำคัญกับการใช้วตั ถุดิบ
ที่มีคุณภาพจากธรรมชาติ พัฒนาฉลากและภาชนะบรรจุที่ทนั สมัย สะอาด มีฉลากที่แสดง
ข้อมูลครบถ้วนโดยเฉพาะการแสดงมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ ราคา ลักษณะผลิตภัณฑ์
มีอตั ลักษณ์ของน�้ำตาลสดเมืองเพชรบุรีที่โดดเด่น และจัดจ�ำหน่ายในที่หาซื้ อง่าย เช่น
ร้านของฝาก ร้านสะดวกซื้อ
2. ควรน�ำผลที่ ได้จากการวิจยั ไปทดสอบตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
น�ำไปสู่ การพัฒนาการผลิตเชิงพาณิ ชย์ของผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลโตนดเมืองเพชรบุรี
3. ควรศึกษาถึงปั จจัยส่ งเสริ มการผลิตน�้ำตาลสดพร้อมดื่ม ทั้งเรื่ องการจัดการ
การผลิต การตลาด เพื่อพัฒนาและการด�ำรงอยู่อย่างมัน่ คงในอาชี พผลิตผลิตภัณฑ์
จากน�้ำตาลโตนด
4. ควรศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาน�้ำตาลสดพร้อมดื่มให้คงคุณภาพเหมือนใหม่  
โดยผ่านการทดลองห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์
5. ควรศึกษากลยุทธ์การพัฒนาตราสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อส่ งเสริ มให้มี
ผลิตภัณฑ์น้ ำ� ตาลสดพร้อมดื่มที่มีลกั ษณะตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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