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บทคดัย่อ

	 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ	1.	 ศึกษาศกัยภาพและความพร้อมดา้นการจดัการ

กลุ่มและผลิตภณัฑน์�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี	2.ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ	รูปแบบ	และปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	 และ	3.	พฒันาผลิตภณัฑ์

ตน้แบบน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี	เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั	คือ	แบบสอบถามและการทดสอบ

ผลิตภณัฑ	์โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง	จ�านวน	500	คน	วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี	

ค่าร้อยละ	เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ยสถิติ	T-test	และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ดว้ยสถิติ	F-test	ด�าเนินการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละผลิตเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบน�้าตาลสด

เมืองเพชรบุรีตามแนวทางท่ีไดจ้ากผลการวิจยั	ประเมินผลิตภณัฑต์น้แบบน�้ าตาลสด 
เมืองเพชรบุรีเพื่อหาความเหมาะสมโดย	ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน	และ

ผูผ้ลิตน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี	น�าขอ้มูลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือผลิตผลิตภณัฑต์น้แบบ

น�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี

 ผลการศึกษา	พบวา่	

	 1.	 การแปรรูปผลิตภณัฑน์�้ าตาลสด	 ส่วนใหญ่ด�าเนินงานภายในครอบครัว	

กระบวนการผลิตยงัคงรักษาภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม	โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ

และการส่งเสริมการตลาดจากภาครัฐ
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	 2.	 ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือน�้าตาลสดพร้อมด่ืมดว้ยตนเอง	ชอบท่ีความหอมหวาน

รสชาติแทจ้ากธรรมชาติ	ชอบบรรจุภณัฑท่ี์เป็นขวดแกว้	ขนาด	250	มล.	ชอบน�้าตาลสดอ่อน

โดยใหค้วามส�าคญัในเร่ืองของราคาและคุณภาพ	ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั

มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	แตกต่างกนั	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั	0.05	(ค่า	Sig.	=	.011)	

	 3.	 ผลิตภณัฑค์วรแสดงฉลากท่ีส่ือความเป็นเอกลกัษณ์ของเพชรบุรีบ่งบอกวา่

เป็นน�้าตาลสดแทเ้มืองเพชร	บรรจุในขวดแกว้ใส	แสดงราคา	และมาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ์

ค�าส�าคญั:	การพฒันาผลิตภณัฑ,์	เศรษฐกิจสร้างสรรค,์	น�้าตาลสด,	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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บทน�า

	 การพฒันาทอ้งถ่ินในประเทศไทยมีกระบวนทศันมุ์่งส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในทิศทางการพฒันาบนรากฐานภมิูปัญญาของทอ้งถ่ินเป็นส�าคญั	ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย

และยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ	ฉบบัท่ี	 8	 (พ.ศ.	 2555-2559)	 ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดงานวิจยั 

ท่ีมีการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและตอบสนองการพฒันาประเทศมากข้ึน	โดยก�าหนด

กลยทุธ์การวิจยัท่ีสอดรับกบัแนวทางการพฒันาประเทศบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง	โดยมีจุดเนน้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทการเปล่ียนแปลงและภาวะความเส่ียงในเชิง

เศรษฐกิจ	สงัคม	และส่ิงแวดลอ้มใหส้ามารถน�าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชนใ์นเชิงเศรษฐกิจ	

สังคม	และสาธารณะในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ	ตลอดจนเช่ือมโยงสู่การลงทุน 

เชิงพาณิชยใ์ห้มากยิ่งข้ึน	 ซ่ึงเป็นฐานคิดส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค	์ 
สร้างโอกาสในการท�างานในลกัษณะกลุ่มอาชีพ	กลุ่มวิสาหกิจเพ่ือน�าทรัพยากรท่ีมีใน 

ทอ้งถ่ินมาสร้างมลูค่าเป็นสินคา้จ�าหน่าย	เกิดการประกอบการตามแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค	์

เช่นเดียวกบักลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรคน์�้ าตาลโตนดเมืองเพชรบุรี	ท่ีน�าทรัพยากรผนวกกบั

ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินสร้างสรรคจ์นเกิดผลิตภณัฑท่ี์เป็นอตัลกัษณ์ของเมืองเพชรบุรี

	 จงัหวดัเพชรบุรี	 มีการจดัท�ายุทธศาสตร์เมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค	์ 

(Creative	City)	จงัหวดัเพชรบุรี	“เมืองเพชร	เมืองตาลโตนด”		ข้ึน	โดยมุ่งหวงัใหต้าลโตนด

อยูคู่่กบัจงัหวดัเพชรบุรีตลอดไปชัว่ลกูชัว่หลาน	และน�ารายไดเ้ขา้สู่ชุมชน/จงัหวดัเพชรบุรี	

อยา่งย ัง่ยนืมัน่คงและต่อเน่ืองตลอดไป	 (ยทุธศาสตร์เมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค	์

“เมืองเพชร	เมืองตาลโตนด”	จงัหวดัเพชรบุรี	(พ.ศ.2555-2559),	2555.	หนา้	1-2)	โดยหน่ึง

ในแผนการด�าเนินการ	(Road	Map)	ในระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2555	–	2559)	คือ	การสร้างมูลค่า

เพิ่มจากตาลโตนดโดยส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งเครือข่าย	Cluster	ตาลโตนดส่งเสริมและ 
การพฒันาการแปรรูปตาลโตนดใหห้ลากหลาย	น�าผูป้ระกอบการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้

ทั้งในและต่างประเทศ	จดัเจรจาการคา้ใหแ้ก่ผูผ้ลิต/ผูค้า้	 ส่งเสริมผลิตภณัฑจ์ากทุกส่วน 
ของตาลโตนดสู่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	สร้างมูลค่าใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบถึงประโยชน์

จากการบริโภคผลิตภณัฑต์าลโตนด	 เช่น	สารตา้นอนุมูลอิสระ	 เป็นตน้	 ส่งเสริมการวจิยั

และพฒันาการใชป้ระโยชนจ์ากตาลโตนด	โดยส่งเสริมการวจิยัและพฒันาการใชป้ระโยชน์

ทุกส่วนจากตาลโตนด	ส่งเสริมการพฒันาสวนตาลโตนดใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร	

โดยปรับปรุงและพฒันาสวนตาลโตนดตวัอยา่งเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องลุงถนอม	ต�าบล

ถ�้ารงค	์ อ�าเภอบา้นลาด	จงัหวดัเพชรบุรี	 ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรและจดัท�า	 
Home	Stay	 รองรับนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจในเร่ืองของตาลโตนด	โดยมีแผนการจดังาน	 

“วนัตาลโตนด	 เมืองเพชร”	ระดบัประเทศ	สอดแทรกวถีิชีวติชุมชนเมืองเพชรเขา้กบัการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวฒันธรรม	จากนโยบายส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าตาลโตนดดงักล่าว

จึงเกิดการรวมกลุ่มอาชีพ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากตาลโตนด
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หลายกลุ่ม	แต่จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม	 (SWOT	analysis)	 “เมืองเพชร	 เมืองตาล

โตนด”	 (ยทุธศาสตร์เมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค	์ “เมืองเพชร	 เมืองตาลโตนด”	 

จงัหวดัเพชรบุรี	 (พ.ศ.2555-2559),	 2555.หนา้	 16)	การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน	

(Strength	and	Weakness)	พบวา่	จงัหวดัเพชรบุรีมีจุดแขง็	(Strength)	คือ	สภาพพ้ืนท่ี	ลกัษณะ

ดิน	และภมิูอากาศมีความเหมาะสมกบัการเพาะปลกู	มีแนวโนม้การปลกูตาลโตนดเพิ่มข้ึน	

มีการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน	พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้	

และคู่แข่งมีนอ้ย	แต่กพ็บจุดอ่อน	(Weakness)	วา่ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจ�านวนตน้ตาลโตนด

ในจงัหวดัยงัไม่ครอบคลุม	ชาวบา้นไม่เห็นคุณค่าและรายไดจ้ากตาลโตนดเท่าท่ีควร	 

การเกบ็เก่ียวผลผลิต	หรือการใชป้ระโยชนจ์ากตน้ตาลโตนด	ตอ้งใชเ้วลายาวนาน	ขาดการ 

บูรณาการท่ีดีระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	เกษตรกรผูผ้ลิตฯ	และขาดความรู้ความ

เขา้ใจในการปลกูตาลโตนดเป็นพืชเศรษฐกิจ	ในส่วนการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก	

(Opportunity	 and	Threat)	พบวา่โอกาส	 (Opportunity)	ความตอ้งการบริโภคผลิตภณัฑ ์

ตาลโตนดในตลาดมีจ�านวนมาก	สามารถพฒันาไปสู่ตลาดใหม่ได	้ และมีศกัยภาพ 

ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาดเดิมได	้แต่จากการวิเคราะห์อุปสรรค	 (Threat)	พบวา่	

การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมีนอ้ย	ขาดการสนบัสนุนวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ	จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	และขาดแหล่งเงินทุนสนบัสนุน	

	 จากการศึกษาแนวคิด	นโยบายเพ่ือการพฒันาประเทศไทย	และจงัหวดัเพชรบุรี	

ประกอบกบัการวเิคราะห์สภาพปัญหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละทุนทางปัญญาดา้น

ตาลโตนดของจงัหวดัเพชรบุรี	คณะผูว้จิยัพิจารณาเห็นวา่	ควรพฒันาผลิตภณัฑน์�้าตาลโตนด

เมืองเพชรบุรีท่ีเป็นน�้ าตาลโตนดแทมี้ความละมุน	หอมหวานเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
เมืองเพชรบุรี	และเป็นตน้ทุนทรัพยากรพ้ืนถ่ินท่ีมีคุณค่า	น�ามาต่อยอดสร้างสรรค	์เพ่ือสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ในการหาแนวทางการผลิตผลิตภณัฑใ์หมี้คุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัการ

ยอมรับของผูบ้ริโภค	ยกระดบัผลิตภณัฑน์�้ าตาลโตนดสู่มาตรฐานผลิตภณัฑบ์นพ้ืนฐาน	

ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน	เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด	อนัจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน	และสร้าง

โอกาสในการด�าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยจ์ากฐานทรัพยากรทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ต่อไป	

วตัถุประสงค์ 

	 1.	เพ่ือศึกษาศกัยภาพและความพร้อมดา้นการจดัการกลุ่มและผลิตภณัฑ ์

น�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี

	 2.	เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ	 รูปแบบ	และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 

ซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี

	 3.	เพื่อพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี



195Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.1 (January - June 2017)

กรอบการด�าเนินการวจิยั   

ภาพที่ 1 	ขั้นตอนในการวจิยัเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัการยอมรับของตลาด

เพ่ือน�าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย	์ของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์

น�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี		

ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี	

	 1.	 ตวัแปรตน้ไดแ้ก่	ปัจจยัส่วนบุคคล	พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการด่ืมน�้าตาลสด

พร้อมด่ืม	 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน�้ าตาลสดพร้อมด่ืมของ 
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ผูบ้ริโภค	ปัจจยัการทดสอบผลิตภณัฑ	์และปัจจยัดา้นศกัยภาพความพร้อมของกลุ่มฯ	และ

ตวัผลิตภณัฑน์�้ าตาลสด

	 2.	ตวัแปรตาม	ไดแ้ก่	ผลิตภณัฑต์น้แบบน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี

ประโยชน์ทีค่ดิว่าจะได้รับ 

	 1.	กลุ่มวสิาหกิจชุมชน/	ผูแ้ปรรูปผลิตภณัฑน์�้ าตาลโตนด	รับรู้และเขา้ใจในดา้น

ศกัยภาพและความพร้อมในการพฒันาผลิตภณัฑ์

	 2.	กลุ่มวสิาหกิจชุมชน/	ผูแ้ปรรูปผลิตภณัฑน์�้าตาลโตนด	และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

มีความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการซ้ือ	รูปแบบ	รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

น�้าตาลโตนดเมืองเพชรบุรีในปัจจุบนั

	 3.	 ไดต้น้แบบผลิตภณัฑน์�้ าตาลโตนดท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชนและ 
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค

	 4.	คณะวจิยัเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน

	 5.	 คณะวิจยัสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน	และมีสารสนเทศส�าหรับใช ้

ในการจดัการเรียนการสอนดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค	์การพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ียอมรับ

ของผูบ้ริโภคใหก้บัมหาวทิยาลยัต่อไปในอนาคต

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

	 1.	 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

	 		 เศรษฐกิจสร้างสรรค	์ (Creative	Economy:	CE)	 คือ	แนวคิดการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใชอ้งคค์วามรู้	 (Knowledge)	การศึกษา	การสร้างสรรคง์าน	

(Creativity)	และการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา	(Intellectual	Property)	ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐาน

ทางวฒันธรรม	การสัง่สมความรู้ของสงัคม	และเทคโนโลย/ีนวตักรรมสมยัใหม่	(อาภรณ์	

ชีวะเกรียงไกร,	 2552)	 เศรษฐกิจสร้างสรรค	์ ซ่ึงเป็นเทรนดใ์หม่ของโลก	 ท่ีจะช่วยสร้าง	

“มูลค่าเพิ่ม”	 และแปรเป็นรายไดม้หาศาลให้กบัสินคา้	บริการ	 และอุตสาหกรรมได	้ 

การจดัการธุรกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ะมุ่งส่งเสริมการใชปั้จจยัภายในอยา่งเตม็ท่ี	

สร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นสญัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน	หรือชุมชนตนเอง	เอาของท่ีมีอยูเ่ดิมซ่ึงดีอยูแ่ลว้

มาพฒันาใหดี้ข้ึน	

	 2.	 แนวคิดการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่

		 	 การเกิดผลิตภณัฑใ์หม่	(New	Products)	ในทางการตลาด	คือ	การเกิดผลิตภณัฑ์

ท่ีไม่เคยมีในตลาด	 เรียกวา่	นวตักรรม	 (Innovation)	ผลิตภณัฑท่ี์ปรับปรุงใหม่	 (Product	
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Improvment)	 และผลิตภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตท�าข้ึนมาลกัษณะเหมือนผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั 

ท่ีมีจ �าหน่ายในตลาดแลว้	 (Mee-too	Products)	McCarthy	&.	Perreault	 (1990,	 p.	 342)	 

ไดใ้หค้วามหมายค�าวา่	“ผลิตภณัฑใ์หม่”	หมายถึง	ผลิตภณัฑใ์ดๆ	ท่ีใชส้�าหรับกิจการอาจเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์มีแนวคิดใหม่หรือเป็นการเปล่ียนแปลงบางอยา่งในผลิตภณัฑท่ี์มีอยูแ่ลว้	 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งมีผลให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจผลิตภณัฑม์ากข้ึนกว่า 

การบริโภคผลิตภณัฑเ์ดิมหรืออาจจะเป็นผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีน�าเสนอในตลาด	โดยสามารถ

จ�าแนกผลิตภณัฑใ์หม่ได	้ 3	ลกัษณะ	 คือ	 1)	 Innovative	 Product	 คือ	ผลิตภณัฑใ์หม่ 

ท่ียงัไม่มีผูใ้ดน�าเสนอในตลาดมาก่อนหรือเป็นแนวคิดใหม่ท่ีผูบ้ริโภคอาจยงัคาดไม่ถึง	 

2)	Replacement	Product	 of	Modify	Product	 คือ	ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีพฒันาเปล่ียนแปลง

ปรับปรุงมาจากผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีขายอยูแ่ลว้ในตลาด	ท�าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

และสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนกวา่เดิม	และ	3)	Imitative	or	Me-too	Product	

คือ	ผลิตภณัฑใ์หม่ส�าหรับกิจการแต่ไม่ใหม่ในทอ้งตลาด	 เกิดจากการท่ีกิจการเห็นวา่เป็น

ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคท�าใหกิ้จการมีโอกาสท�าก�าไรสูง

จึงเสนอผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ตลาดเพื่อขอส่วนแบ่งตลาดบา้ง

	 3.	 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด

	 	 ส่วนประสมทางการตลาด	 (Marketing	Mix)	หมายถึง	 กิจการผสมผสาน 

เคร่ืองมือทางการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย	ส่วนประสมการตลาด	ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใช	้เพื่อให้

มีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ	ศิริวรรณ	เสรีรัตน	์และคณะ	(2552,	

หนา้	80-81)	ไดก้ล่าวไวว้า่	ส่วนประสมการตลาด	หมายถึง	ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุม

ไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือ

ต่างๆ	ดงัน้ีส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได	้4	กลุ่ม	ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ	 “4	P’s”	 

อนัไดแ้ก่	ผลิตภณัฑ	์ (Product)	 ราคา	 (Price)	การจดัจ�าหน่าย	 (Place)	และการส่งเสริม 

การขาย	(Promotion)

	 4.	 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ

		 	 พฤติกรรมผูบ้ริโภค	เป็นการแสดงออกถึงการตดัสินใจเลือกซ้ือ	หรือไม่ซ้ือสินคา้

และบริการต่างๆ	นกัการตลาดจ�าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค	วา่สินคา้ท่ีจะเสนอ

นั้น	ใครคือผูบ้ริโภค	(Who)	ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร	(What)	ท�าไมจึงซ้ือ	(Why)	ซ้ืออยา่งไร	(How)	

ซ้ือเม่ือไร	 (When)	 ซ้ือท่ีไหน	 (Where)	 ซ้ือและใชบ่้อยคร้ังเพียงใด	 (How	often)	 รวมทั้ง 
การศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือ	พฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ	 
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ท่ีท�าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ	์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้	(Stimulus)	

ท่ีท�าให้เกิดความตอ้งการ	ดงันั้นการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเชิงสร้างสรรคต์อ้งสร้าง 

ความแตกต่างจากคู่แข่งขนั	 (Managing	Competitive	Differentiation)	ผูข้ายจะตอ้งท�าให้

ผลิตภณัฑแ์ตกต่างจากคู่แข่งขนัอยา่งเด่นชดั	การพฒันาคุณภาพใหผ้ลิตภณัฑเ์หนือกวา่ 

คู่แข่งขนัสามารถท�าไดคื้อ	คุณภาพผลิตภณัฑ	์(Product	Quality)	จึงควรท�าการวจิยัเพื่อให้

ทราบส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ	(What)	เขาตอ้งการเม่ือใด	(When)	และสถานท่ีท่ีเขาตอ้งการ

(Where)	ในรูปแบบท่ีตอ้งการ	(How)	ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค	ผูบ้ริโภค

จะเปรียบเทียบท่ีการรับรู้กบัสินคา้ท่ีคาดหวงั	ถา้สินคา้ท่ีรับรู้ต�่ากวา่ท่ีความคาดหวงัไว	้ 

ผูบ้ริโภคจะไม่สนใจซ้ือซ�้ า	ถา้สินคา้ท่ีรับรู้สูงกวา่ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคๆ	จะซ้ือซ�้ า

ภาพลกัษณ์	(Image)	การสร้างภาพลกัษณ์	โดยอาศยัสญัลกัษณ์	(Symbols)	ตราสินคา้	(Brand)	

โดยอาศยัเคร่ืองมือการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์	และการส่ือสารการตลาดอ่ืนๆ

 

ระเบียบวธีิวจิยั   

	 การด�าเนินการวจิยัแบ่งเป็น	3	ขั้นตอน	ไดแ้ก่	

	 ขั้นตอนท่ี	1	การศึกษาบริบทของกลุ่มวสิาหกิจฯ	กลุ่มอาชีพ	หรือผูป้ระกอบการ

แปรรูปผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	และบริบทผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	

เพ่ือทราบศกัยภาพและความพร้อมดา้นการจดัการกลุ่มและผลิตภณัฑน์�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี	

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท�าวจิยัเป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างส�าหรับสอบถาม

สมาชิกกลุ่มฯ	และผูแ้ปรรูปผลิตภณัฑน์�้าตาลโตนด	จ�านวน	10	กลุ่ม	ในอ�าเภอต่างๆ	 ท่ีมี

การประกอบอาชีพท�าน�้ าตาลสดของจงัหวดัเพชรบุรี	หลงัจากไดข้อ้มูลจากการสมัภาษณ์

เชิงลึก	คณะผูว้จิยัน�าขอ้มูลมาวเิคราะห์	แลว้จดัการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	กบัผูน้�า/ 

ผูแ้ทนกลุ่มวิสาหกิจฯ	กลุ่มอาชีพ	หรือผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์น�้ าตาลสด 

เมืองเพชรบุรี	 เพ่ือทวนสอบขอ้มูล	สร้างการมีส่วนร่วมในก�าหนดปัญหาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ถึงแนวทางการส่งเสริมกลุ่มฯ	และการพฒันาผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	

	 ขั้นตอนท่ี	 2	 ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ	 รูปแบบและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี

	 	 	 	 2.1	 ศึกษาหลกัการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค	 

จากต�ารา	เอกสารวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

	 	 	 	 2.2	 สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ ์

ท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือ	รูปแบบ	และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
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น�้ าตาลสดพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี	 ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถามผูบ้ริโภค	แบ่งแบบสอบถาม	

	 	 	 	 2.3	 น�าเคร่ืองมือเสนอผูเ้ช่ียวชาญ	5	 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรง 

ตามโครงสร้าง	 (Construct	Validity)	 ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา	 (Content	Validity)	 

ความชดัเจนของขอ้	ความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือวจิยั	โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง	

(Index	of	Item	Object	Congruence-	-IOC)	ของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ	เพื่อพิจารณา

คดัเลือกเฉพาะขอ้รายการ	 (Items)	 ท่ีมีค่า	 IOC	=	 0.50	 ข้ึนไป	ไดค่้าความสอดคลอ้ง 

ของเคร่ืองมือวจิยั	IOC	ท่ี	0.957

		 	 	 	 2.4	 หาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ	(Reliability)โดยน�าแบบสอบถาม

ไปทดลอง	 (Try	Out)	กบับุคคลท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัผูบ้ริโภค	โดยกลุ่มบุคคลท่ีใช ้

ในการทดลองแบบสอบถามคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 

จ�านวน	30	คน	 เพ่ือหาค่าอ�านาจจ�าแนกแต่ละขอ้แบบ	 Item	Total	Correlation	และหา 

ค่าความเช่ือมัน่โดยวธีิของครอนบาค	(Cronbach)	ซ่ึงมีค่าเท่ากบั	0.961

		 	 	 	 2.5	 กลุ่มตวัอยา่ง	(Sample)	ไดแ้ก่	กลุ่มผูบ้ริโภค	/	ผูซ้ื้อผลิตภณัฑน์�้าตาลสด

เมืองเพชรบุรี	จ�านวน	500	คน	เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ�านวนประชากร

ท่ีแน่นอน	ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถค�านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่าง 

ของ	W.G.	Cochran	

                                                                  

	 เม่ือ	 n	 แทน	 ขนาดตวัอยา่ง	

	 	 P	 แทน	 สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัสุ่ม	=	.50	

	 	 Z	 แทน		 ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก�าหนดไว	้Z	มีค่าเท่ากบั	1.96	

	 	 	 	 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95	(ระดบั	.05)	

	 	 E		 แทน	 ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน	=	.05

โดยก�าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ	 95	และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ	 5	 

ไดข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย	384	คน	จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ	โดยมีความผดิพลาด	

ไม่เกินร้อยละ	 5	 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ	 95	 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล	 

และการวเิคราะห์ขอ้มูล	ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด	500	ตวัอยา่ง	 ซ่ึงถือไดว้า่

ผา่นเกณฑต์ามท่ี	เง่ือนไขก�าหนด	คือไม่นอ้ยกวา่	384	ตวัอยา่ง



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

	 	 	 	 2.6	 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั

		 	 		 	 	 เม่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีรับคืนทั้งหมด

แลว้น�ามาลงรหสั	(Code)	จากนั้นวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม	โดยแบ่งเป็น	2	ส่วนดงัน้ี

		 	 		 	 	 2.6.1	วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถาม	โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี	

(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage)	ดว้ยโปรแกรมส�าเร็จรูป

		 		 		 	 	 2.6.2	 วเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัดา้นต่างๆ	กบัพฤติกรรม

การบริโภค	โดยใชส้ถิติทดสอบที	(t-test)	และ	F-test

	 ขั้นตอนท่ี	 3	 ออกแบบผลิตภณัฑแ์ละผลิตเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบน�้ าตาลสด 
เมืองเพชรบุรีตามแนวทางท่ีไดจ้ากผลการวจิยั

	 	 3.1.	 	ผลิตภณัฑต์น้แบบน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรีในการวจิยัน้ีเป็นการสร้างจาก

ขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดจ้ากการศึกษาขั้นตอนท่ี	 1	 ศึกษาบริบทของกลุ่มวสิาหกิจฯ	กลุ่มอาชีพ	

หรือผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	 และบริบทผลิตภณัฑ ์

น�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี	และขั้นตอนท่ี	 2	การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ	 รูปแบบและปัจจยั 
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	พฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบฯ	

โดยคณะผูว้จิยัและตวัแทนกลุ่มวสิาหกิจ	ฯ	กลุ่มอาชีพ	หรือผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์

น�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี	

	 	 3.2	 การประเมินผลิตภณัฑต์น้แบบน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรีท่ีไดจ้ากการวจิยั 

เพ่ือประเมินความเหมาะสม	ดว้ยแบบประเมินความเหมาะสมมาตราส่วนประมาณค่า	 

5	ระดบั	คือเหมาะสมมากท่ีสุด	เหมาะสมมาก	เหมาะสมปานกลาง	เหมาะสมนอ้ยและเหมาะสม

นอ้ยท่ีสุด	โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน	และผูผ้ลิตน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี

จ�านวน	5	ท่าน	การก�าหนดค่าเฉล่ียของคะแนนความเหมาะสมคือ	3.50	ข้ึนไปถือวา่ผลิตภณัฑ์

ตน้แบบน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรีมีความเหมาะสมไม่ตอ้งท�าการปรับปรุง	ส่วนขอ้ท่ีคะแนน

ต�่ากวา่	 3.50	 ใหพิ้จารณาโดยผูว้จิยัจะท�าการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการกบัผูเ้ช่ียวชาญ

เพื่อน�าขอ้มูลมาปรับปรุงผลิตภณัฑต์น้แบบน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรีต่อไป	

	 	 3.3	 ผลิตผลิตภณัฑต์น้แบบน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี

ผลการศึกษาหรือผลการวจิยั  

	 จากการวิจยัเร่ือง	การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัการยอมรับของตลาด 

เพ่ือน�าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยข์องกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑน์�้ าตาลสด 

เมืองเพชรบุรี	ผลการวจิยัพบวา่
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	 1.	บริบทของกลุ่มวิสาหกิจฯ	กลุ่มอาชีพ	หรือผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์

น�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	และบริบทผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	พบวา่	การแปรรูป

ผลิตภณัฑน์�้าตาลสดเมืองเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบกิจการในรูปแบบผูป้ระกอบการรายเดียว 

มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีมีการด�าเนินงานรวมกลุ่มเกษตรกรโดยมีเป้าหมายในการจดัตั้ง

กลุ่มผลิตน�้าตาลโตนดแท้ๆ 	ของจงัหวดัเพชรบุรีเพ่ือส่งเสริมอาชีพการท�าตาลโตนด	อนุรักษ์

ตน้ตาล	คนข้ึนตาลและช่วยเพ่ิมรายไดใ้หก้บัสมาชิกกลุ่มฯ	ส�าหรับการผลิตท่ียงัคงรักษา

ภมิูปัญญาการท�าน�้าตาลสดแบบดั้งเดิม	โดยไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวชิาการ	จากหน่วยงาน

ภาครัฐตั้งแต่กระบวนการผลิต	การพฒันาผลิตภณัฑ	์การพฒันาบรรจุภณัฑ	์การขอเอกสาร

รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ	์และงบประมาณในการพฒันาธุรกิจ	

	 2.	พฤติกรรมการซ้ือ	 รูปแบบและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

น�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	สามารถสรุปผลการวิจยัไดว้า่	ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี 

เป็นเพศหญิง	จ�านวน	276	คน	คิดเป็นร้อยละ	55	ส่วนใหญ่มีอายตุั้งแต่	16-25	ปี	จ�านวน	154	คน 

คิดเป็นร้อยละ	30.8	ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั	จ�านวน	115	คน	คิดเป็นร้อยละ	

23.0	ดา้นรายไดส่้วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	10,000	บาท	หรือต�่ากวา่	จ�านวน	169	คน	

คิดเป็นร้อยละ	33.8	และส่วนใหญ่มีจ�านวนสมาชิกครอบครัว	2-3	คน	จ�านวน	236	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	47.2	 ในดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการด่ืมน�้ าตาลสดพร้อมด่ืมสรุป 

ผลการวจิยัไดว้า่	ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยบริโภคน�้าตาลสดพร้อมด่ืม	จ�านวน	454	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	90.8	 โดยชอบบริโภคน�้ าตาลสดพร้อมด่ืมในรูปแบบขวดแกว้	 จ�านวน	384	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	76.8	ชอบขนาด	250	มล.	มากท่ีสุดจ�านวน	300	คน	 คิดเป็นร้อยละ	60.0	 

โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ผูบ้ริโภค	ซ้ือทีละกล่อง/ขวด	จ�านวน	340	คน	คิดเป็นร้อยละ	68.0	

สถานท่ีซ้ือส่วนมากซ้ือจากซุม้จ�าหน่ายขา้งทาง	จ�านวน	205	คน	 คิดเป็นร้อยละ	 41.0	 

และเลือกซ้ือน�้าตาลสดพร้อมด่ืมต�่ากวา่เดือนละคร้ัง	จ�านวน	164	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.8		

	 	ผูบ้ริโภคท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือน�้าตาลสดพร้อมด่ืมดว้ยตนเอง	จ�านวน	361	คน 

คิดเป็นร้อยละ	72.2	และซ้ือเพ่ือด่ืมเอง	จ�านวน	410	คน	 คิดเป็นร้อยละ	68.9	มากท่ีสุด	 

โดยชอบบริโภคเพราะหอมหวานรสชาติดี	จ�านวน	249	คน	คิดเป็นร้อยละ	49.8	ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่คิดวา่	ไม่ควรเพิ่มการปรุงแต่งใดๆ	จ�านวน	379	คน	คิดเป็นร้อยละ	75.8	แต่หาก

มีการปรุงแต่งคิดว่า	ควรมีการเพ่ิมการปรุงแต่งในน�้ าตาลสดโดยเพ่ิม	 เน้ือลูกตาลอ่อน 
ในน�้าตาลสด	จ�านวน	67	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.4	ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน�้ าตาลสดพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคจากผลการวิจยัสรุปไดว้า่	 ปัจจยั 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน�้าตาลสดพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค	โดยรวม
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อยูร่ะดบัปานกลาง	 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	 3.27	 (S.D.	=	1.06	 )	 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่	

ดา้นราคา	 มีผลต่อการซ้ือน�้าตาลสดมากท่ีสุด	 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.39	 (S.D.	=	1.02)	อยูใ่น

ระดบัปานกลาง	รองลงมา	คือ	ดา้นผลิตภณัฑ	์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.37	(S.D.	=	1.03)	อยูใ่น

ระดบัปานกลาง	ดา้นการจดัจ�าหน่าย	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.30	(S.D.	=	1.05)	อยูใ่นระดบัปานกลาง 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.01	(S.D.	=	1.12)	อยูใ่นระดบัปานกลาง	

ตามล�าดบั	 เม่ือวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน�้าตาลสด

พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคแยกตามดา้นผลิตภณัฑ	์พบวา่	 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน�้ าตาลสดพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค	ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูร่ะดบั

ปานกลาง	 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	 3.37	 (S.D.	=	1.03)	 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้	พบวา่	กล่ินของ

น�้าตาลสดพร้อมด่ืม	มีผลต่อการซ้ือน�้าตาลสดมากท่ีสุด	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.62	(S.D.	=	1.00)	

อยูใ่นระดบัมาก	รองลงมา	คือ	รสชาติของน�้าตาลสดพร้อมด่ืม	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.55	(S.D.	

=	1.03)	อยูใ่นระดบัมาก	สีสนัของน�้าตาลสดพร้อมด่ืม	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.45	(S.D.	=	0.97)	

อยูใ่นระดบัปานกลาง	รูปแบบบรรจุภณัฑ	์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.42	(S.D.	=	1.08)	อยูใ่นระดบั

ปานกลาง	มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.38	(S.D.	=	1.15)	อยูใ่นระดบั

ปานกลาง	มีฉลาก	สะดุดตา	ชดัเจน	ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ	์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.24	

(S.D.	=	1.01)	อยูใ่นระดบัปานกลาง	และความหลากหลายของผลิตภณัฑ	์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.12 

(S.D.	=	0.93)	อยูใ่นระดบัปานกลาง	ตามล�าดบั

	 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแยกตามดา้นราคาพบวา่	 ปัจจยัส่วนประสมทาง 

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน�้าตาลสดพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค	ดา้นราคาโดยรวมอยูร่ะดบั

ปานกลาง	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.39	(S.D.	=	1.02)	เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้	พบวา่	ราคาเหมาะสม

กบัคุณภาพและปริมาณ	มีผลต่อการซ้ือน�้าตาลสดมากท่ีสุด	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.48	(S.D.	=	0.96)	

อยูใ่นระดบัปานกลาง	ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแยกตามดา้นการจดัจ�าหน่าย	พบวา่	

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน�้ าตาลสดพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค	

ดา้นการจดัจ�าหน่ายโดยรวมอยูร่ะดบัปานกลาง	 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	 3.30	 (S.D.	 =	 1.05)	 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้	พบวา่	มีน�้าตาลสดพร้อมด่ืมแช่เยน็/ใส่น�้าแขง็	มีผลต่อการซ้ือน�้าตาล

สดมากท่ีสุด	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.40	(S.D.	=	1.08)	อยูใ่นระดบัปานกลาง	ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด	แยกตามดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่	ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการเลือกซ้ือน�้าตาลสดพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค	ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวม

อยูร่ะดบัปานกลาง	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.01	(S.D.	=	1.12)	เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้	พบวา่	มี

การให้ทดลองชิม	 มีผลต่อการซ้ือน�้ าตาลสดมากท่ีสุด	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.66	 

(S.D.	=	2.52)	อยูใ่นระดบัมาก	 
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	 การทดสอบผลิตภณัฑส์รุปผลการวิจยัไดว้่า	 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบบริโภค 

น�้าตาลสดสีน�้าตาลอ่อน	(A)	มากท่ีสุด	จ�านวน	220	คน	คิดเป็นร้อยละ	44.0	

 

	 การศึกษาความแตกต่างของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาลสด

พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี	 เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ์น�้ าตาลสดพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี	 จ�าแนกตามเพศ	 

พบวา่	ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกนั	มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	โดยรวมไม่แตกต่างกนั	อยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั	0.05	(ค่า	Sig.	=	0.36)	ส่วนการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี	 จ�าแนกตามอาย	ุพบว่า	 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ่างกนั	มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาลสดพร้อมด่ืม	โดยรวมไม่แตกต่างกนั	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	

0.05	(ค่า	Sig.	=	.647)	ในการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาล

สดพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี	จ�าแนกตามอาชีพ	พบวา่	ผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีอาชีพต่างกนั	 มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

น�้าตาลสดพร้อมด่ืม	โดยรวมแตกต่างกนั	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	(ค่า	Sig.	=	.019) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น	พบวา่	ดา้นผลิตภณัฑ	์ดา้นราคา	ดา้นการจดัจ�าหน่าย	มีความแตกต่าง

กนั	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	และเม่ือการเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี	จ�าแนก

ตามอาชีพ	 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ	์พบวา่	ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา	 

มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาลสดพร้อมด่ืม	

แตกต่างกนักบัพนกังานบริษทั	ธุรกิจส่วนตวั	และเกษตรกร	ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ	
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มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาลสดพร้อมด่ืม	

แตกต่างกนักบั	พนกังานบริษทั	 ธุรกิจส่วนตวัและเกษตรกร	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั	0.05	ปัจจยัดา้นราคา	พบวา่	ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา	มีปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืมแตก

ต่างกนักบัพนกังานบริษทั	ธุรกิจส่วนตวั	และเกษตรกร	ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ	มี

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	

แตกต่างกนักบัเกษตรกร	พนกังานบริษทัและธุรกิจส่วนตวั	 มีปัจจยัส่วนประสมทาง 

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาลสดพร้อมด่ืม	แตกต่างกนักบัเกษตรกร	

เกษตรกร	มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาลสด

พร้อมด่ืม	แตกต่างกนักบัรับจา้งทัว่ไป	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 0.05	 ปัจจยัดา้น

การจดัจ�าหน่าย	พบวา่	ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา	และขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวสิาหกิจ	มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

น�้าตาลสดพร้อมด่ืม	แตกต่างกนักบัอาชีพเกษตรกรอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05

	 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี	จ�าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	พบวา่	ผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั	มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	โดยรวมแตกต่างกนั	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	

0.05	(ค่า	Sig.	=	.011)	เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น	พบวา่	ทุกดา้นมีความแตกต่างกนั	อยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	ในการเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี	จ�าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน	ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ	์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	10,000	บาท 

หรือต�่ากวา่	มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาลสด

พร้อมด่ืม	แตกต่างกนักบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	10,001-	20,000	บาท	และ		20,001	-	30,000	บาท	

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	10,001-	 20,000	บาท	 มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	 แตกต่างกนักบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	 

30,001	-	40,000	บาท	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	 ส่วนปัจจยัดา้นราคา	พบวา่	 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	10,000	บาท	หรือต�่ากวา่มีปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	แตกต่างกนักบั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	10,001-	 20,000	บาท	รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-	 20,000	บาท	 

มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาลสดพร้อมด่ืม	
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แตกต่างกนักบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	30,001	 -	 40,000	บาท	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี 

ระดบั	0.05	ในดา้นปัจจยัดา้นการจดัจ�าหน่าย	พบวา่	ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน	10,000	บาท	หรือต�่ากวา่	มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	แตกต่างกนักบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	10,001-	 20,000	บาท	

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	10,001-	 20,000	บาท	 มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	 แตกต่างกนักบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	 

30,001	-	40,000	บาท	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	ในส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด	พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	10,000	บาท	หรือต�่ากวา่	 

มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาลสดพร้อมด่ืม	

แตกต่างกนักบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	10,001-	20,000	บาท	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05

	 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี	 จ�าแนกตามจ�านวนสมาชิกในครอบครัว	พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีจ�านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั	 มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	(ค่า	Sig.	=	.152)		

	 3.	แนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑน์�้าตาลสดเมืองเพชร	จากผลการศึกษาพฤติกรรม

การซ้ือ	รูปแบบและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี	ในขา้งตน้

สามารถน�าผลการวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือพฒันาส่วนประสมทางการตลาดได	้ดงัน้ี

 การพฒันาด้านผลติภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรผลิตน�้าตาลสดพร้อมด่ืมใหมี้รสชาติ

และสีสนัท่ีไดจ้ากธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง	สะอาด	ถกูสุขลกัษณะ	ไร้การเจือปนสารสงัเคราะห์	

ทั้งสีและกล่ิน	แต่หากมีการปรุงแต่งควรมีการเพิ่มการปรุงแต่งในน�้ าตาลสดโดยเพิ่ม 
เน้ือลูกตาลอ่อนในน�้าตาลสดพร้อมด่ืมได	้โดยใชแ้นวคิดการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ	

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอีกทั้งยงัปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและภาพลกัษณ์ 

ท่ีดีของผูป้ระกอบการน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี	มีรูปแบบบรรจุภณัฑท่ี์โดดเด่นเป็นอตัลกัษณ์

ของน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี	มีการแสดงมาตรฐานรับรองผลิตภณัฑบ์นบรรจุภณัฑ์

 การพัฒนาด้านราคา	 ผูป้ระกอบการควรก�าหนดราคาท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ก่ 

กิจการ	มีความสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ	์ใชก้ลยทุธ์การก�าหนดราคาท่ีหลากหลายบนความ

แตกต่างของผลิตภณัฑ	์หรือบรรจุภณัฑ	์หรือใชก้ลยทุธ์ก�าหนดราคาขายเท่าราคาคู่แข่งขนั	

โดยค�านึงถึงตน้ทุนการผลิตเป็นหลกั	และมีการแสดงราคาใหผู้บ้ริโภคเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน

บนฉลากผลิตภณัฑ์
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 การพฒันาด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ผูป้ระกอบการควรมีการเพ่ิมช่องทาง 

การจดัจ�าหน่าย	โดยเลือกช่องทางท่ีสะดวกต่อผูบ้ริโภค	หาซ้ือไดง่้าย	เช่น	ร้านของฝาก	ร้าน

สะดวกซ้ือ	 ร้านคา้ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ	หรือหา้งสรรพสินคา้	และตอ้งเป็นช่อง

ทางการจดัจ�าหน่ายท่ีมีคนกลางในการจดัจ�าหน่ายนอ้ยราย	มีความรู้ความเขา้ใจในการเกบ็

รักษาผลิตภณัฑ	์ เน่ืองจากผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรไม่เจือสารกนับูดเป็นผลิตภณัฑ ์

ท่ีมีอายสุั้นเน่าเสียไดง่้าย	

 การพฒันาด้านการส่งเสริมการตลาด	ผูป้ระกอบการควรมีการโฆษณา	ประชาสมัพนัธ์

ผา่นส่ือท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของธุรกิจเพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑ	์ยอมรับผลิตภณัฑ์

มากข้ึน	มีการใชพ้นกังานขายเพ่ือช่วยจดัจ�าหน่ายและจูงใจโดยการใหท้ดลองชิมผลิตภณัฑ	์

ณ	จุดขาย	รวมถึงมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยกระตุน้ยอดจ�าหน่าย

	 4.	การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละผลิตเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี

ตามแนวทางท่ีไดจ้ากผลการวิจยัโดยคณะผูว้ิจยัและกลุ่มวิสาหกิจฯ	กลุ่มอาชีพหรือ 

ผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑน์�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี	ซ่ึงผลิตตน้แบบตามแนวทางของ

ขอ้คน้พบจากการวิจยั	 และความพร้อมในการพฒันา	ปรับปรุงการแปรรูปผลิตภณัฑ ์

น�้าตาลสดเมืองเพชรบุรีของกลุ่มวสิาหกิจ	ฯ	กลุ่มอาชีพ	หรือผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์

น�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรีท่ียงัคงตอ้งการรักษาภูมิปัญญาการท�าน�้ าตาลสดแบบดั้งเดิม	 
ความเหมาะสมของตน้ทุนและก�าลงัการผลิต	 รวมถึงผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ	 

รูปแบบและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์น�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี 

ดงัท่ีน�าเสนอผลการวิจยัในขา้งตน้	ทางคณะผูว้ิจยัและกลุ่มวิสาหกิจฯ	กลุ่มอาชีพหรือ 

ผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑฯ์	 เห็นควรพฒันาผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	 

ซ่ึงจากเดิมการผลิตเพ่ือจ�าหน่ายส่วนมากจะบรรจุในลกัษณะขวดแกว้ทรงสูง	หรือขวดพาสติก

คลา้ยขวดน�้าด่ืมทัว่ไป	ไม่มีฉลากท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์วา่เป็นผลิตภณัฑข์องจงัหวดัเพชรบุรี	

โดยคณะผูว้จิยัออกแบบและพิจารณาปรับแกไ้ขร่วมกนักบักลุ่มวสิาหกิจฯ	ผูป้ระกอบการ

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการพฒันาและการผลิตเพ่ือการจดัจ�าหน่ายของ 

กลุ่มวิสาหกิจฯ	กลุ่มอาชีพหรือผูป้ระกอบการ	และไดผ้ลิตภณัฑมี์ความสอดคลอ้งกบั 

การยอมรับของตลาดมากข้ึนดงัน้ี	ฉลากมีการแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของเพชรบุรี 

บ่งบอกถึงน�้าตาลสดแทเ้มืองเพชร	บรรจุในขวดแกว้ใส	แสดงราคา	และมาตรฐานรับรอง

ผลิตภณัฑ	์อาหารและยา	(อย.)	มผช.	และ	OTOP	
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ภาพที ่2 	ผลิตภณัฑต์น้แบบน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี

ภาพที ่3  ฉลากผลิตภณัฑต์น้แบบน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรี

อภปิรายผล   

	 จากการวจิยัพบวา่	ผูป้ระกอบการผลิตน�้าตาลสดเมืองเพชร	ควรมีการจดัการด�าเนิน

งานจดัตั้งในรูปแบบของการ	รวมกลุ่ม	ฯ	เพื่อการผลิต	เน่ืองจากการรวบรวมขอ้มูลในงาน

วจิยัคร้ังน้ี	เลง็เห็นวา่ผูป้ระกอบการ	ผลิตภณัฑน์�้าตาลสดเมืองเพชร	ตอ้งมีการพฒันาตนเอง

ในดา้นการเรียนรู้	การจดัการความรู้ในองคก์รของตน	การจดัการความรู้เป็นส่วนส�าคญั

อยา่งยิง่ต่อการพฒันาองคก์าร	การจดัการความรู้คือ	การจดัการใหมี้	การคน้พบความรู้	ความ

ช�านาญท่ีแฝงเร้นในตวัคน	หาทางน�าออกมาแลกเปล่ียนเรียนรู้	ตกแต่งใหง่้ายต่อ	การใชส้อย

และมีประโยชนเ์พ่ิมข้ึน		มีการต่อยอดใหง้ดงามและใชไ้ดเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง
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และกาลเทศะยิง่ข้ึนมีความรู้ใหม่หรือนวตักรรมเกิดข้ึน	(ประเวศ	วะสี,	2550)	ซ่ึงการพฒันา

กลุ่มผลิตภณัฑ	์น�้าตาลสดเมืองเพชร	ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้กคื็อวถีิทางท่ีจะช่วยให้

องคก์รประสบความส�าเร็จอยา่ง	ย ัง่ยนื	ดา้นการจดัการส่วนประสมทางการตลาด	โดยภาพ

รวมกลุ่มผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชร	ควรมีการพฒันาดา้นต่างๆ	1.	แนวความคิดการ

ผลิต	สมมติฐานของแนวความคิดน้ีคือ	การผลิต	สินคา้ปริมาณมากและขายในราคาต�่า	การ

จดัการการตลาดตอ้งเนน้ประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา้ใหท้ัว่ถึง	 	 2.	 แนว

ความคิดผลิตภณัฑ	์มีสมมติฐานคือ	ลกูคา้จะสนใจแต่สินคา้คุณภาพดี	มีหนา้ท่ีการใชง้าน

และ	 รูปร่างลกัษณะท่ีสวยงาม	การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑจึ์งเป็นส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสุด	

และ	3.ตอ้งมีการพฒันาแนวความคิดทางการตลาด	ตอ้งมีการจดัการตลาดมุ่งเนน้ท่ีความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อไม่ใช่ความตอ้งการของผูข้าย	 (กตญัญู	 หิรัญญสมบูรณ์,	2552)	นอกจาก

นั้นรัฐบาลเองควรท่ีจะตอ้งสนบัสนุนการ	 ฝึกอบรมใหผู้ป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน 

ในทอ้งถ่ิน	 รวมถึงวิสาหกิจชุมชนอยา่งต่อเน่ือง	และตอ้งพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมให ้

เหมาะสมกบับริบทของธุรกิจ

	 ในส่วนการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ	รูปแบบและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	พบวา่	ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบบริโภคน�้าตาลสดพร้อม

ด่ืมในรูปแบบขวดแกว้	โดยซ้ือเพื่อการบริโภคเองเพราะชอบในความหอมหวานรสชาติดี

ท่ีไดจ้ากธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง	ทั้งน้ีหากแต่ผูผ้ลิตตอ้งการพฒันาสินคา้โดยการปรุงแต่งก็

ควรจะปรุงแต่งจากของท่ีเป็นธรรมชาติ	 เช่น	 เน้ือลูกตาลอ่อนในน�้าตาลสดซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการวจิยัของวนิดา	นิเวศนม์รินทร์	และกิตติพนัธ์	คงสวสัด์ิเกียรติ	(2556)	ไดศึ้กษาเร่ือง	

ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกบัการตดัสินใจซ้ือ	ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	

พบวา่	กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่	การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยเพ่ือบริโภคดว้ย 

ตวัเอง	ซ่ึงเป็นไปตามกระแสการบริโภคท่ีผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ใหค้วามสนใจกบัผลิตภณัฑ์

ท่ีมาจากธรรมชาติ	ผลิตภณัฑอิ์นทรียไ์ร้สารเคมี	ซ่ึงน�้าตาลสดพร้อมด่ืมสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการในเร่ืองดงักล่าวได	้ 	 เพราะน�้ าตาลสดพร้อมด่ืมใชน้�้ าตาลสดธรรมชาติจาก 
ช่อดอกตวัผูซ่ึ้งเรียกวา่	งวงตาล	และเป็นน�้าตาลท่ีมีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมีความปลอดภยั

จากสารฟอกขาวผา่นกระบวนการผลิตท่ีสืบทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมี 

ขั้นตอน	และวิธีการจากรุ่นสู่รุ่น	 	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในการผลิตน�้ าตาลโตนดสด 
พร้อมด่ืมท่ีมีความหอมหวานจากธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง	จนกลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี	

ราคาไม่แพงของจงัหวดัเพชรบุรี	จึงง่ายต่อการตดัสินใจซ้ือ	ซ่ึงกเ็ป็นไปตามหลกั	พฤติกรรม 

ผูบ้ริโภค	(Consumer	Behavior)	ท่ีมกัจะพิจารณาถึงความพึงพอใจ/คุม้ค่าในการตดัสินใจซ้ือ	
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จ�านวนท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ/์บริการ	หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลกูคา้รับรู้เพ่ือใหไ้ด้

ผลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป	 (Armstrong	 and	Kotler,	

2009,p.616)	 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวจิยัของ	พชัรินทร์	สมพฒิุ	 (2551)	 ท่ีศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคน�้าด่ืมบรรจุ	ขวดของประชาชนในต�าบลตลาดใหญ่อ�าเภอดอยสะเกด็	

จงัหวดัเชียงใหม่	พบวา่	ผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญัในดา้นราคาวา่เหมาะสมกบัคุณภาพเป็น

ส�าคญั

	 เม่ือพิจารณาเฉพาะดา้นในส่วนผลิตภณัฑร์ายขอ้จะเห็นวา่ผูบ้ริโภคจะใหค้วาม

ส�าคญักบักล่ินของน�้าตาลสดพร้อมด่ืมและรสชาติของน�้าตาลสดพร้อมด่ืม	เป็นล�าดบัตน้ๆ	

ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากในการตดัสินใจซ้ือ	ซ่ึงน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรีเป็นน�้าตาลสด

แท	้	รสชาติอร่อย	ไม่หวานมาก	และมีกล่ินหอมจากตาลตามธรรมชาติ	ซ่ึงเสน่ห์ของน�้าตาล

สดเมืองเพชรบุรีท่ีพบจากการลงพื้นท่ีและชิมน�้าตาลสดในการท�าวจิยัคือ	น�้าตาลสดพร้อม

ด่ืมจะมีรสชาติและกล่ินท่ีเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต	์ ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงไปตาม

สภาพอากาศ	ความช้ืน	ความเขม้ขน้ของวตัถุดิบท่ีน�ามาผลิตเป็นน�้ าตาลสดพร้อมด่ืม 

ท่ีสดใหม่	 ไม่เหมือนเคร่ืองด่ืมท่ีผลิตโดยใชสู้ตรส่วนผสมแบบอุตสาหกรรมเคมีท่ีมี 

ความแน่นอนในกล่ินและรสชาติ	แต่น�้าตาลสดจากธรรมชาติจะมีกล่ิน	รสชาติ	เปล่ียนแปลง

ตามธรรมชาติ	อยา่งไรกต็ามน�้าตาลสดท่ีไดจ้ากวตัถุดิบธรรมชาติกย็งัคงเสน่ห์หอมหวาน

ละมุนล้ินอยา่งธรรมชาติเพียงแต่กล่ิน	และรสชาติอาจไม่คงท่ีเหมือนเดิมในทุกๆ	วนั	 

โดยช่วงฤดูร้อน	ตน้ตาลจะใหน้�้ าตาลมาก	ทั้งหวานและหอมกวา่ช่วงอ่ืนของปี	 	 จากผล 

การวจิยัยงัพบวา่การท่ีผูบ้ริโภคไดท้ดลองชิมน�้าตาลสดพร้อมด่ืมมีผลต่อการซ้ือน�้าตาลสด

มากท่ีสุด	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.66	(S.D.	=	2.52)	ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดการกระตุน้ผูบ้ริโภค	

เรียกวา่	การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค	 (Consumer	Promotion)	ของ	Etzel,	Walker	

and	Stanton.	(2007	:	p.	677)	ซ่ึงการไดท้ดลองชิมสินคา้สามารถกระตุน้ความสนใจส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือไดเ้ป็นอยา่งดี

	 การศึกษาความแตกต่างของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาลสด

พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี	พบวา่ปัจจยัดา้นเพศ	อาย	ุท่ีแตกต่างกนั	มีปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	โดย

รวมไม่แตกต่างกนั	แต่ในดา้นอาชีพพบวา่	อาชีพต่างกนั	มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	 โดยรวมแตกต่างกนั	อยา่งมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	(ค่า	Sig.	=	.019)	และผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั	มีปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	โดย
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รวมแตกต่างกนั	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	(ค่า	Sig.	=	.011)	ทั้งดา้นผลิตภณัฑ	์	

ดา้นราคา	และดา้นการจดัจ�าหน่าย	ทั้งน้ีเพราะแต่ละอาชีพมีรูปแบบการด�าเนินชีวติ	(Life	Style)	

เป็นรูปแบบท่ีผูบ้ริโภคใชชี้วิต	 เวลา	และเงิน	ไม่เหมือนกนั	 เป็นผลมาจากความตอ้งการ	

วฒันธรรม	ชั้นทางสังคม	กลุ่มอิทธิพล	 รวมทั้งลกัษณะสภาพแวดลอ้มท่ีด�ารงอยู	่ 

(สุวิมล	 แมน้จริง,	 2552,	หน้า	 14)	 ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	 ฟิลิป	คอตเลอร์	 

(Philip	Kotler,	2000	,	หนา้	52)	ในส่วนปัจจยัดา้นส่วนบุคคล	(Personal	Factors)	ทั้งอาชีพ	

รายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ			ดงันั้น	ในการท�าการส่งเสริม

การตลาดของน�้ าตาลสดพร้อมด่ืมเมืองเพชรบุรีจะตอ้งเขา้ใจถึงวิธีการด�าเนินชีวิตของ 

กลุ่มผูบ้ริโภคอาชีพต่างๆ		เพ่ือจะไดป้รับการส่งเสริมการตลาดใหเ้ขา้กบัวธีิการด�าเนินชีวติ

ของผูบ้ริโภค	และเลือกกลยทุธ์ในการส่ือสาร	 เพ่ือใหเ้ขา้กบัวิถีการด�าเนินชีวิตของกลุ่ม 

ผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด

	 พฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบน�้าตาลสดเมืองเพชรบุรีโดยคณะผูว้จิยัและกลุ่มวสิาหกิจฯ	

กลุ่มอาชีพหรือผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	 จากการศึกษา 

ขั้นตอนท่ี	1		ศึกษาบริบทของกลุ่มวสิาหกิจฯ	กลุ่มอาชีพ		หรือผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์

น�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	 และบริบทผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรี	 และขั้นตอนท่ี	 2	 
การศีกษาพฤติกรรมการซ้ือ	รูปแบบและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าตาลสด

เมืองเพชรบุรี	ท�าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ท่ีพฒันาเปล่ียนแปลงบางอยา่งในผลิตภณัฑท่ี์มีอยู่

แลว้ของทอ้งถ่ินแต่สร้างความพึงพอใจและสอดคลอ้งตรงกบัลกัษณะความตอ้งการของ 

ผูบ้ริโภคมากข้ึนเป็นแนวคิดท่ีส�าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หอ้ยูร่อดในตลาด	ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ	McCarthy	&.	Perreault	(1990)	ท่ีกล่าววา่	ผลิตภณัฑใ์ดๆ	ท่ีใชส้�าหรับกิจการ

ควรมีการพฒันา	อาจเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีแนวคิดใหม่หรือเป็นการเปล่ียนแปลงบางอยา่งใน

ผลิตภณัฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจผลิตภณัฑม์ากข้ึนกวา่การบริโภคผลิตภณัฑเ์ดิม	

ปัจจุบนัสภาพตลาดมีการแข่งขนัสูงและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยเีป็นไปอยา่งรวดเร็ว

ท�าใหมี้ผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาดจ�านวนมาก		ส่งผลใหว้งจรชีวติของผลิตภณัฑส์ั้นลง		ผลิตภณัฑ์

ใหม่ท่ีจะอยูร่อดไดใ้นตลาดจึงตอ้งสอดคลอ้งตรงกบัลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภค		

นอกจากน้ียงัพบวา่	การแสดงราคาและมาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ	์แหล่งท่ีมาการผลิต	 

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในระดบัมาก	ดงันั้นการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนให้

เป็นท่ียอมรับเชิงพาณิชย	์	โดยมุ่งใหค้วามส�าคญัของการน�าภมิูปัญญาชาวบา้นและทรัพยากร 

ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน	มาพฒันาและสร้างมูลค่าของผลิตภณัฑใ์หสู้งข้ึน	 มีคุณภาพ	 มีจุดเด่น	 

มีเอกลกัษณ์	 โดยตอ้งแสดงมาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ	์สร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค 
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จะสามารถท�าใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นเป็นท่ียอมรับ	สามารถ	สร้างงาน	สร้างรายได	้ (ส�านกังาน

มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม	กระทรวงอุสาหกรรม,	 2550)	นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของวนิดา	 นิเวศน์มรินทร์	และกิตติพนัธ์	คงสวสัด์ิเกียรติ	 (2556)	 ไดศึ้กษา 

เร่ือง	ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกบัการตดัสินใจซ้ือ	ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร	 ท่ีพบว่า	 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ	์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มี 

ตรารับรองความปลอดภยัเช่น	อย.	การแจง้ราคากลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส�าคญัมากท่ีสุด

ข้อเสนอแนะ   

	 1.	 จากการศึกษาพบวา่การพฒันาผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืมสามารถพฒันา

และมีส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ	แต่ผูป้ระกอบการตอ้ง

ก�าหนดกลยทุธ์อยา่งเหมาะสมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค	โดยใหค้วามส�าคญักบัการใชว้ตัถุดิบ

ท่ีมีคุณภาพจากธรรมชาติ	พฒันาฉลากและภาชนะบรรจุท่ีทนัสมยั	สะอาด	มีฉลากท่ีแสดง

ขอ้มูลครบถว้นโดยเฉพาะการแสดงมาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ	์ราคา	ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

มีอตัลกัษณ์ของน�้ าตาลสดเมืองเพชรบุรีท่ีโดดเด่น	และจดัจ�าหน่ายในท่ีหาซ้ือง่าย	 เช่น 

ร้านของฝาก	ร้านสะดวกซ้ือ

	 2.	 ควรน�าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปทดสอบตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือ 

น�าไปสู่การพฒันาการผลิตเชิงพาณิชยข์องผลิตภณัฑน์�้ าตาลโตนดเมืองเพชรบุรี

	 3.	 ควรศึกษาถึงปัจจยัส่งเสริมการผลิตน�้ าตาลสดพร้อมด่ืม	ทั้งเร่ืองการจดัการ	

การผลิต	การตลาด	 เพ่ือพฒันาและการด�ารงอยู่อย่างมัน่คงในอาชีพผลิตผลิตภณัฑ ์

จากน�้าตาลโตนด

	 4.	 ควรศึกษาการยดือายกุารเกบ็รักษาน�้าตาลสดพร้อมด่ืมใหค้งคุณภาพเหมือนใหม่		

โดยผา่นการทดลองหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์

	 5.	 ควรศึกษากลยทุธ์การพฒันาตราสินคา้และบรรจุภณัฑ	์ เพ่ือส่งเสริมให้มี

ผลิตภณัฑน์�้ าตาลสดพร้อมด่ืมท่ีมีลกัษณะตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค
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