
เร่ือง   ปจจัยทีมีอิทธิพลตอทศันคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอไกยางไมมะดัน  อําเภอหวยทับทัน   
           จังหวัดศรีสะเกษ  โดยนางพิชญดา    จรูญฉาย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เพื่อเปนการรณรงคการนิยมการบริโภคอาหารไทยและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  ใชไกพื้นเมือง หมักดวย
เครื่องปรุงสูตรเฉพาะใชไมมะดันเปนไมปงไกแทนไมไผ  ชวยเพิ่มรสชาติใหเนื้อไกและลดคราบเขมาจากการยาง 
ทําใหไกยางไมมะดันมีสีสันสวยงามนารับประทาน ใหเปนท่ีตองการและสรางความพึงพอใจใหผูบริโภคสูงข้ึน  
อนุรักษภูมปญญาทองถิ่นใหยั่งยืนตลอดไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอไกยางไมมะดันกับสวนประสมทางการตลาด( 4 
P’s)   

2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอไกยางไมมะดัน  จําแนกตาม ลักษณะ
ประชากรศาสตรกับสวนประสมทางการตลาด( 4 P’s)   
วิธีดําเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางเปนผูบริโภคที่ซื้อไกยางมะดัน  ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอหวยทับทัน  
จังหวัดศรีสะเกษ  ท่ีขนาดตัวอยางประชากรจํานวน  400  คน 
 เคร่ืองมือที่ใชการรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูบรโิภคที่มีตอ
สวนประสมทางการตลาดไกยางไมมะดัน  จังหวัดศรีสะเกษ  (มีคาความเช่ือมั่น เทากับ  0.8153)  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  for  Windows   
ผลการวิจัย 

1. ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นวาสวนประสมทางการตลาด( 4 P’s)  มีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับ
มาก(คาเฉลี่ย =  3.76) 
 2. พฤติกรรมการบริโภคไกยางไมมะดันมีความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาดในระดับตํ่า มีทิศทาง
ตรงกันขามแตมีความสัมพันธกับทัศนคติการบริโภคไกยางไมมะดันในระดับสูง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ประโยชนของงานวิจัย 
 1. เรียนรูวิธีประเมินตลาดและกลยุทธการตลาดในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน 
2. ผูประกอบการนําผลการวิจัยไกยางไมมะดันไปปรับปรุง คุณภาพ การลดตนทุนการผลิต และเปลี่ยน 

วิกฤติ และเตรียมพรอมเพื่อรับเหตุการณไวลวงหนาพรอมหาวิธีปองกันเปนการปรับเปลี่ยนใหเปนโอกาสไดอยาง
ทันตอ เหตุการณ 
         3. สถานศึกษา  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และชมรมไกยางไมมะดันใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจยัเรื่อง ปจจยัทีมี่อิทธพิลตอทศันคติและพฤติกรรมของ 
ผูบริโภคทีมี่ตอสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภัณฑ

ประเภทอาหาร : กรณีศึกษาไกยางไมมะดัน  อําเภอหวยทบัทนั  
จงัหวัดศรสีะเกษ 

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอ
สินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหาร :

“ไกยางไมมะดัน  อําเภอหวยทับทัน  จงัหวัดศรีสะเกษ”

จุดมุงหมายการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ผูบรโิภคที่ซ้ือไกยางไมมะดัน ที่อาศัยอยูในอําเภอเมือง
และอําเภอหวยทบัทัน  จงัหวัดศรสีะเกษ  และจงัหวัด
ใกลเคียง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยาง  400 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล : แบบสอบถาม 

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ0.8153

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

การวิเคราะหความแตกตางใชการทดสอบคาที(t-test)

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว                        
การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูใช   Scheffe’ 
วิเคราะหความสัมพันธใชสถิติสหสัมพันธอยางงาย     
ของเพียรสัน 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป  SPSS for  Windows  Version  10

ผลการวิจัยพบวา 

1. กลุมตวัอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย

โดยสวนใหญจะมชีวงอายุ  20 – 29   ป  คิดเปนรอยละ  33.0

รองลงมาคือ  ชวงอายุ  30 – 39   ป  และชวงอายุ  40 – 49   ป 

มกีารศกึษาระดับปริญญาตรี   รองลงมาระดับมธัยมศกึษา
ตอนปลาย(ม. 6)หรือ ปวช  และอนุปริญญา หรือ  ปวส.

ผลการวิจัยพบวา 

1. กลุมตวัอยางเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย

อาชีพเปนขาราชการ  / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   รองลงมาคือ  
นักเรียน / นักศกึษา และมีอาชีพเปนธุรกิจสวนตวั / เจาของ
กิจการ 

รายไดตอเดือน   5,001 – 10,000  บาท  รองลงมาคือ   2,001 
– 5,000  บาท  และ 10,001 – 15,000  บาท 

ผลการวิจัยพบวา 
2. พฤติกรรมการบริโภคไกยางไมมะดันของผูตอบ

แบบสอบถาม 

พบวาผูบริโภคสวนใหญมีความถ่ีในการซื้อไกยางไมมะดันมาบริโภค   
1  เดือนตอคร้ัง นิยมกินสมตํารวมกับไกยางไมมะดัน  ซื้อคร้ังละ  20 
– 100  บาท 

มีการเปรียบเทยีบราคามีความเหมาะสมกับคณุภาพและปริมาณ 

สถานที่ทีน่ิยมซื้อทีร่านจําหนายทีอ่ําเภอหวยทับทนั  มีบุคคลทีแ่นะนํา
ใหรูจักไกยางไมมะดันและซื้อไกยางไมมะดันรูจากแมคา / พอคาราน
ขายสมตําทั่วไป  รูจักสื่อกลางทีโ่ฆษณาไกยางไมมะดันที ่ จากงาน
เทศกาลตางๆ 

ผลการวิจัยพบวา 

มีความคิดเห็นวาสวนประสมทางการตลาด  ท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจบริโภคไกยางไมมะดันในระดับมาก คือ 

ดานผลิตภัณฑ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.99

ดานราคา  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79

การสงเสริมการตลาด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64

ดานการจัดจําหนาย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62

พบวา

ผลการวิจัยพบวา 

4. สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ   ราคา   การจัดจําหนาย         
การสงเสริมการตลาด   มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค         
ไกยางไมมะดันในระดับตํ่า และเปนไปในทิศทางตรงกันขาม

ผลการวิจัยพบวา 

5. สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ   ราคา  การจัดจําหนาย   
การสงเสริมการตลาด    มีความสัมพันธกับทัศนคติการบริโภค
ไกยางไมมะดันในระดับสูง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

รูปแบบการตลาดไกยางไมมะดันหวยทับทัน 

ตองไดมาตรฐาน 

มีคุณภาพคาคุมกับเงินท่ีลูกคาท่ีจาย 

ผูผลิตตองมีความรู  ความเขาใจ  ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพของสินคา 

การโฆษณาไกยางไมมะดันหวยทับทันใหกลุมเปาหมายยอมรับ  

รูปแบบหรือการบรรจุภัณฑท่ีลูกคาตองการ 

ตองการการกําหนดราคาท่ีพอเหมาะกับทองถิ่นหรือสถานท่ีจําหนาย 

และชองทางการจัดจําหนายเพ่ือจําหนายสินคาใหไดมากท่ีสุด

ลักษณะท่ีสําคัญของท่ีไกยางไมมะดันหวยทับทันลูกคาตองการ

มีความหลากหลายของขนาดไกยางใหเลือก 

ประหยัด 

ความปลอดภัย 

คุณภาพ 

วิธีการเสริมท่ีทําใหไกยางไมมะดันหวยทับทัน
ตอบสนองความพอใจใหกับลูกคา

มีการเลือก 

การรับรอง 

วัตถุดิบท่ีนํามาผลิต 

การบริการ 

การบรรจุภัณฑ 

การบรรจุภัณฑ   หรือการบรรจุหีบหอ   ทํา
ใหผลิตภัณฑดูนารับประทานและสวยงาม   มีความ
ปลอดภัย   การบรรจุหีบหอชวยสรางภาพพจนขึ้น
ภายในใจของลูกคา   และนําไปสูการยอมรับหรือ
ปฏิเสธผลิตภัณฑ 

*การบรรจุหีบหอเปนขอพิจารณาที่สําคัญใหลูกคาตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ*



การบรรจุภัณฑ 

การบรรจุหีบหอท่ีดี  ควรมีลักษณะ

การดึงดูดความสนใจของลูกคา 

การบอกใหลูกคาทราบเกี่ยวกับตัวสินคา 

การสรางภาพพจนในทางบวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบรรจุหีบหอ 

การปรับปรุงการบรรจุหีบหอ 

การปรับแตงไกยางไมมะดันใหเกิดคุณคาแกผูซื้อ 

การบรรจุหีบหอรวมเปนกลอง 

การบรรจุภัณฑ 

วิธีการเลือกใชการบรรจุหีบหอ 

การกําหนดราคา

การกําหนดราคาใน

1. การจําหนายในสถานที่ผลิต 

2. การจําหนายตามงาน / เทศกาล 

3. การขายปลีก 

4. การฝากขาย 

ชองทางการจัดจําหนาย

1.ชองทางการจําหนาย   หรือชองทางการตลาด   
คือ  เสนทางที่ผลิตภัณฑใชเดินทางจากผูผลิตไปยังลูกคา  
ชองทางเปนโครงสรางภายในระบบการตลาด   
ประกอบดวยสองฝายคือผูผลิตกับผูบริโภคหรือผูซื้อ   
และอาจมีสมาชิกอีกสองประเภทท่ีอยูระหวางสองฝายนี้
คือตัวแทนและผูขายปลีกที่เรียกวาคนกลาง 

ชองทางการจัดจําหนาย

ชองทางการจําหนายไกยางไมมะดันหวยทบัทัน 

ชองทางที ่ 1 ชมรมไกยางไมมะดันหวยทบัทันนําสินคาไปจําหนายใหลูกคาโดยตรง  
โดยไมมีคนกลาง 

ชมรมไกยางไมมะดัน
หวยทบัทนั

ชมรมไกยางไมมะดัน
หวยทบัทนั ผูผลิตผูผลิต

ชองทางการจัดจําหนาย

ชองทางการจําหนายไกยางไมมะดันหวยทบัทัน 

ชองทางที่   2 ชมรมฯ นําสินคาไปขายปลีกใหรานคาในอําเภอเมือง   แมคา/พอคา จะ
ขายใหลูกคาอีกตอหนึ่ง  รานคาเหลานี้สามารถซื้อสินคาโดยตรงจากผูผลิต 

ชมรมไกยางไมมะดัน
หวยทับทนั

ชมรมไกยางไมมะดัน
หวยทับทนั ผูผลิตผูผลิตรานขายไกยางใน

อ. เมือง

รานขายไกยางใน
อ. เมือง

ชองทางการจัดจําหนาย

ชองทางการจําหนายไกยางไมมะดันหวยทบัทัน 

ชองทางที่  3 จากผูผลิตไปยังผูรับลิขสิทธิ์   และสุดทายคอืลูกคา   ผูรับลิขสิทธิ์สาขา
ตางๆ  นําสินคาไปจําหนายใหลูกคาที่ตองการซื้อไกยางไมมะดัน 

ชมรมไกยางไมมะดัน
หวยทับทนั

ชมรมไกยางไมมะดัน
หวยทับทนั ผูผลิตผูผลิตผูรับลิขสิทธิ์ตาม

สาขาตางๆ

ผูรับลิขสิทธิ์ตาม
สาขาตางๆ

วิธีการท่ีจะทําใหลูกคารูจักไกยางไมมะดันหวยทับทัน
การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ 

การจัดแสดงผลิตภัณฑตามสถานท่ีราชการตามความเหมาะสม 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ 

การเชิญชวน 

การจัดแสดงรูปภาพของผูมีชื่อเสียง 

การสาธิต 

ขอเสนอแนะเสริม 

1. รัฐบาล  ควรใหการสนบัสนุนและใหความสําคัญ
ตอโครงการหนึง่ตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ 

2. กรมพัฒนาชุมชน   ควรใหการสนบัสนนุหรือ
อบรมใหเจาหนาที่มคีวามรูในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ

3. ศนูยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต   
ควรใหการสนบัสนนุเอกสารเผยแพรขาวสาร
ความรูดานการตลาด 

ขอเสนอแนะเสริม 

4. คณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการหนึ่งตําบล    
หนึ่งผลิตภัณฑ   ระดับจังหวัด   อําเภอ   ควรให
ความสําคญักับการคัดเลือกผลิตภัณฑ   สนับสนุน
สงเสริมการขาย

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนหนวยงานที่
ใกลชิดกับชุมรมฯ  มากที่สุด  ควรใหการสนับสนุน
ในดานตางๆ

จดัทําโดย  นางพิชญดา  จรญูฉาย   (081 5483833)

ครูชํานาญการพิเศษ  แผนกวิชาบรหิารธรุกจิ
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรสีะเกษ

ขอขอบคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


