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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับในคุณค่าตราผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ประชากรกลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์กล้ วยตากที่วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้ รับการคัดเลือกเพื่อทาการทดสอบสมมติฐานและเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยทา
การรวบรวมข้ อมูลจากผู้เข้ าร่วม การสารวจ จานวน 222 คน ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ ว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ
สภาพ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน มีผลเชิงบวกกับการยอมรับในคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก ในปั จจัยด้ านการรับรู้ถึงคุณภาพ ความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ การตระหนักรู้ในตราผลิตภัณฑ์ ความ
เชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ์ และสินทรัพย์อ่นื ๆ ของตราผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ: การยอมรับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์, กล้ วยตากบางกระทุ่ม, พิษณุโลก

บทนา
กล้ วยตากเป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดพิษณุโลก ระดับ 5 ดาว โดยมีการผลิตกัน
มากในอาเภอบางกระทุ่ม โดยมียอดขายและรายได้ ของกล้ วยตาก ติด 1 ใน 10 ของรายได้ หลักของจังหวัดพิษณุโลก กล้ วยตาก
เป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ีโอกาสทางการตลาดสูง ทั้งยังได้ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดย
สถาบันมาตรฐาน ผู้บริ โภคจึงมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัย และทาให้ กล้ วยตากเป็ นอาหารที่สามารถแข่ งขันกับตลาด
ต่างประเทศได้ (นิคม ทับทอง, 2555)

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

Abstract
The purpose of this research is to study the acceptability of brand value and buying behavior of consumers
who buy dried banana products of Bang Krathum district located in Phitsanulok province. Two hundred and twentytwo samples were collected using questionnaire from those who bought dried banana products at Wat Phra Sri
Ratana Mahathat Woramahawihan. The result of hypothesis testing are divided into personal characteristics which
are gender, age, marital status, level of education, occupation and monthly income. Findings of this study indicate
that these personal characteristics have positive effect on the acceptance of the brand value of dried banana products
in terms of perceived quality, brand awareness, brand link and other brand assets significantly.
Keywords: Brand Acceptance, Dried Banana, Phitsanulok
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ในปัจจุบนั มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต จึงต้ องมีการสร้ างตราผลิตภัณฑ์ (Brand) ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ ทา
ให้ ผลิตภัณฑ์น้ันมีความโดดเด่ นมากกว่ าผลิตภัณฑ์อ่ ืนๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน และผู้บริโภคสามารถรับรู้ และจดจา
ผลิตภัณฑ์ได้ ง่าย และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในที่สดุ ตราผลิตภัณฑ์ (Brand) เป็ นสิ่งที่สาคัญในลาดับต้ นๆ ที่ถูกนามาใช้ เป็ นกล
ยุทธ์หนึ่ง เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์น้ันอยู่เหนือคู่แข่ง ดังจะเห็นได้ จากผู้บริโภคทั่วไปจะมีความเชื่อมั่นและรู้สกึ ว่ าผลิตภัณฑ์ท่มี ีตรา
ผลิตภัณฑ์มีคุณค่ าและคุณภาพดีกว่ าผลิ ตภัณฑ์ท่ีไม่ มีตราผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้ าหมายให้ เกิดคุณค่ าตราผลิตภัณฑ์ (Brand
Equity) ขึ้น เมื่อตราผลิตภัณฑ์มคี ุณค่าในสายตาของผู้บริโภคแล้ ว ก็จะส่งผลให้ การประมวล การตีความ การเก็บรักษาข้ อมูล
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ และตราผลิตภัณฑ์เป็ นไปได้ ง่าย และการส่งผลให้ ตราผลิตภัณฑ์น้นั มีความได้ เปรียบทางการแข่งขันหรือ
เหนือคู่แข่ง อันจะส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความมั่นใจและเกิดการตัดสินใจซื้อ (กฤษติกา คงสมพงษ์ , 2547, หน้ า 64-65) จาก
เหตุผลดังที่กล่ าวมานั้น จึงทาให้ ผ้ ูวิจัยเห็นความสาคัญและมีความสนใจทาการวิจัยเรื่อง การยอมรับในคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ว่ามีผลต่ อ
การยอมรั บในคุ ณค่ าตราผลิ ตภั ณฑ์ว่ า มีผลไม่ อย่ างไร ซึ่ งผลลั พธ์ท่ีได้ จากการวิ จั ยสามารถน าไปใช้ เป็ นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อทาให้ ตราผลิตภัณฑ์เป็ นที่ร้ ูจักมากขึ้น
หรือทาให้ ผ้ บู ริโภคสามารถมีแนวทางในการเลือกตราผลิตภัณฑ์ได้ ดยี ่งิ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอ
บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามข้ อมูลประชากร
2. เพื่อศึกษาการยอมรับในคุณค่าตราผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาการยอมรับในคุ ณค่ า ตราผลิ ตภัณ ฑ์กล้ วยตาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิ ษณุโลก ของผู้บริโภคซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กล้ วยตากที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
การสร้ างคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ คือคุณค่าเป็ นสิ่งที่นักการตลาดเห็นว่าเป็ นสิ่งที่ต้องทาเป็ นอันดับต้ นๆ โดยการ
มองว่ า คุ ณ ค่ า ที่เพิ่ ม ขึ้นมาของผลิ ต ภัณ ฑ์ สะท้ อ นในสิ่งที่ผ้ ู บ ริ โ ภคคิด หรื อ รู้สึก และแสดงการให้ ค วามส าคัญ ต่ อตรา
ผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับราคา ส่วนแบ่งตลาด และความสามารถในการทากาไร ดังนั้น จึงมีผ้ ูให้ ความหมายของคุณค่าตรา
ผลิตภัณฑ์ ไว้ ดงั เช่น อรรจน์ วิสทุ ธิถาวรวงศ์ (2548) แบ่งประเภทของนิยามในเรื่องคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ไว้ 3 ประการ
คือ 1) มูลค่าตราผลิตภัณฑ์ 2) ความแข็งแกร่งของตราผลิตภัณฑ์ และ 3) การเชื่อมโยงและความเชื่อจากผู้บริโภคที่มีต่อ
ตราผลิตภัณฑ์
คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์และมูลค่าของแบรนด์ท่อี ยู่ในใจของลูกค้ าหรือผู้บริโภค จนทาให้
แบรนด์หรือตราผลิตภัณฑ์น้ันๆ สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นให้ กบั เจ้ าของกิจการได้ หรือจะกล่าวถึงประโยชน์กค็ ือ แบ
รนด์หรือตราผลิตภัณฑ์ ที่ไปติดอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง แล้ วสามารถขายในราคาที่สงู มากกว่าผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
ที่เป็ นผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันแต่ไม่มคี ุณค่าตราผลิตภัณฑ์ได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2543)
คุณค่าตราผลิตภัณฑ์เป็ นปัจจัยที่สาคัญต่อความสาเร็จทางด้ านการตลาด เป็ นการสะท้ อนความรู้สกึ และการรับรู้
ของลูกค้ าที่มีต่อตราผลิตภัณฑ์ (Keller, 1993) จากมุมมองของผู้บริโภคจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้ างความสาเร็จทาง
การตลาด (Aaker, 1991) เพราะตราผลิตภัณฑ์สามารถช่วยแบ่งแยกผลิตภัณฑ์หรือบริการออกจากคู่แข่ง สามารถพัฒนา
กลยุ ทธ์ทางการตลาด รวมถึงการเพิ่ มศักยภาพของการขายตราผลิตภัณ ฑ์ (Peter and Olson, 2008) การสร้ างตรา
ผลิตภัณฑ์ท่แี ข็งแกร่งช่วยทาให้ ลูกค้ าเกิดความไว้ วางใจ มั่นใจ ประทับใจ พึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ ชอบมากกว่าเมื่อ
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เปรียบเทียบกับตราผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทาให้ เกิดการตัดสินในการซื้อ รวมถึงจะมีผลต่อการซื้อซา้ ในอนาคต คุณประโยชน์
ของตราผลิตภัณฑ์ท่กี ล่าวมา ทาให้ องค์กรสามารถสร้ างความได้ เปรียบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาสที่จะ
ให้ ผ้ ูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ทาให้ สามารถตั้งราคาได้ สงู กว่า และมีความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ท่มี ากกว่า ส่งผลให้ มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น สามารถดึงดูดลูกค้ าใหม่ๆ ให้ มาใช้ ผลิตภัณฑ์มากขึ้น ท้ ายสุด ส่วนแบ่งทางการตลาดก็ มากขึ้นเช่นกัน
(Helander and Khalid, 2000)
ในขณะที่ ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2552) สรุป ไว้ ว่า การยอมรั บ คุ ณ ค่ า ตราผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ นคุ ณ ค่ าที่เกิด ขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ สะท้ อนให้ เห็นสิ่งที่ผ้ ูบริโ ภครู้สึก คิด แสดงคุณค่ าโดยการให้ ความสาคัญเรื่องตราผลิ ต ภั ณ ฑ์
เช่ นเดียวกับด้ านราคา ส่วนแบ่งตลาด และการสร้ างกาไร คุณค่าตราผลิตภัณฑ์เป็ นคุณค่าด้ านจิตวิทยาหรือด้ านตัวเลข
การเงิน และคุณค่าตราผลิตภัณฑ์เป็ นสินทรัพย์ท่ไี ม่สามารถจับต้ องได้
ส่วน กิตติ สิริพัลลภ และศุภวรรณ จิระอร (2541) ให้ ความคิดเห็นไว้ ว่า การยอมรับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ มี
ความสาคัญต่ อความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ ที่แสดงถึงความยึดมั่นที่ผ้ ูบริโภคมีต่อตราผลิตภัณฑ์ ความภักดีต่อตรา
ผลิตภัณฑ์จัดเป็ นองค์ประกอบของคุณค่ าตราผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังเป็ นองค์ประกอบที่ทาให้ ผ้ ูบริโภคไม่ เปลี่ยนไปใช้
ผลิตภัณฑ์อ่นื ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นศักยภาพทางการตลาดของตราผลิตภัณฑ์น้นั
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลกับการยอมรับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
สิริประภา วุฒิชนม์ (2555) สรุปไว้ ว่า ปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อการยอมรับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ คือ
ปั จจัยด้ านอาชีพ โดยผู้ท่ปี ระกอบอาชีพข้ าราชการ ว่างงาน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่นๆ
จะมีโอกาสในการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้บริหาร โดยค่าความน่าจะเป็ นอยู่ท่ี 29.49 24.61 24.02 และ 23.27 ตามลาดับ
ในขณะที่ นรรัตน์ สงวนวงศ์วาน (2558) ให้ ความคิดเห็นไว้ ว่า เพศหญิงยอมรับในคุณค่าตราผลิตภัณฑ์มากกว่าเพศชาย
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ นิตยา สุวรรณดี (2553) ที่กล่าวไว้ ว่า เพศหญิงเป็ นกลุ่มใหญ่ท่มี ีพฤติกรรมในการเลือกตรา
ผลิตภัณฑ์และยอมรับตราผลิตภัณฑ์ในระดับมาก
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่ าวว่ า ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว
จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ ต่อเดือน ลักษณะประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาคัญ
และสถิตทิ ่วี ัดได้ ของประชากรและช่วยในการกาหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้ านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรม
ช่ ว ยอธิบายถึง ความคิ ด และความรู้สึกของกลุ่ มเป้ าหมายนั้ น ข้ อมู ล ด้ า นลั กษณะประชากรจะส ามารถเข้ า ถึง และมี
ประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้ าหมายคนที่มลี ักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน
จากการทบทวนวรรณกรรม ทาให้ ผ้ วู ิจัยสร้ างกรอบแนวคิดการวิจัยตามรูปที่ 1

ปั จจัยส่วนบุคคล
-เพศสภาพ
-อายุ
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได้ ต่อเดือน

การยอมรับในคุณค่าตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก
- การรับรู้ถงึ คุณภาพ
- ความภักดีต่อตราสินค้ า
- การตระหนักรู้ในตราสินค้ า
- ความเชื่อมโยงตราสินค้ า
- สินทรัพย์อ่นื ๆ ของตราสินค้ า

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมติฐานของการศึกษา
ข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค มีผลเชิงบวกต่อการยอมรับในคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก
ของอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ซ้ ือผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิ ษณุโลก
บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จานวนนักท่องเที่ยวที่มาไหว้ พระ โดยเฉลี่ยประมาณ 500 คนต่อวัน (จากการ
สอบถามผู้ประกอบการค้ าในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวิหาร) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่ างแบบเจาะจงที่ต้ังใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จานวน 222 คน ตามตารางคานวณกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบสอบถามที่ปรับปรุงมาจากงานวิจัยที่ผ่านมา แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลด้ านปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
อาชีพ สถานภาพ เป็ นแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 11 ข้ อ เป็ นแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับในคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก จานวน 21 ข้ อ โดยแยกออกเป็ นปั จจัยด้ านการรับรู้ถึงคุณภาพ จานวน 5 ข้ อ ปั จจัยด้ านความภักดีต่อ
ตราผลิตภัณฑ์จานวน 5 ข้ อ ปั จจัยด้ านการตระหนักรู้ในตราผลิ ตภัณ ฑ์จ านวน 4 ข้ อ ปั จจัยด้ านความเชื่อมโยงตรา
ผลิตภัณฑ์จานวน 4 ข้ อ และปั จจัยด้ านสินทรัพย์อ่นื ๆ ของตราผลิตภัณฑ์จานวน 3 ข้ อ เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบประมาณ ค่า
(Rating Scale) โดยมีการกาหนดระดับให้ เลือกตอบ 5 ระดับ ได้ แก่ 5 = ยอมรับมากที่สดุ 4 = ยอมรับมาก 3 = ยอมรับปาน
กลาง 2 = ยอมรับน้ อย และ1 =ยอมรับน้ อยที่สดุ
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การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
โดยนาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อคานวณหาค่า IOC หรือค่าสอดคล้ องของคาถามกับ
จุ ด ประสงค์ โดยให้ เ กณฑ์ในการตรวจพิ จ ารณาข้ อค าถาม ดัง นี้ ให้ ค ะแนน +1 ถ้ า แน่ ใ จว่ าข้ อค าถามวัด ได้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ให้ คะแนน 0 ถ้ าไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามวัดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ และให้ คะแนน -1 ถ้ าแน่ใจว่าข้ อคาถามวัด
ได้ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (สุรพงษ์ คงสัตย์ และ ธีรชาติ ธรรมวงศ์, 2551)
โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละข้ อคาถามที่มคี ่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ ได้ ปรากฏว่าค่าสอดคล้ องของ
ค าถามกับจุ ด ประสงค์ มีค่ า IOC เท่ า กับ 0.80 สรุป ได้ ว่ า แบบสอบถามชุ ด นี้ มี ค วามเที่ย งตรง จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ น า
แบบสอบถามที่ได้ จากการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญนาไปเก็บข้ อมูลและหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับจานวน
30 ชุด โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบาคของตัวแปรทั้งหมดที่จะศึกษา ได้ ค่าความเชื่อมั่นอยู่ท่ี 0.985 แสดง
ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
1. การเก็บรวบรวมข้ อมู ล โดยการแจกแบบสอบถามกลุ่ มตัว อย่ า ง ในช่ ว งเดือนธัน วาคม 2559 ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 222 ชุด ได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 222 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษานาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยวิธกี ารทางสถิติ โดยใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิตวิ ิเคราะห์ค่าสถิติ ดังต่อไปนี้

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
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ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลด้ านปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการซื้อ และการยอมรับในคุณค่าตรา
ผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ การแจกแจงความถี่
ส่วนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการยอมรับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ ค่าสถิติ T-test และ Oneway ANOVA
อภิปรายผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

อายุ

สถานภาพ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ชาย
หญิง
ต่ากว่า 21 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
โสด
สมรส
หย่าร้ าง/ หม้ าย
มัธยมศึกษาตอนต้ นหรือต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
ค้ าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว
ข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
นักเรียน/ นักศึกษา
อาชีพอื่นๆ
น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน
62
160
12
57
95
44
14
119
86
17
14
24
6
110
68
43
109
27
24
19
35
56
82
32
17
222

ร้ อยละ
27.9
72.1
5.4
25.7
42.8
19.8
6.3
53.6
38.7
7.7
6.3
10.8
2.7
49.5
30.6
19.4
49.1
12.2
10.8
8.6
15.8
25.2
36.9
14.4
7.7
100

จากตารางที่ 1 สรุปได้ ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 160 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72
รองลงมา เป็ นเพศชาย จานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 -40 ปี จานวน 95 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 43 รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26 มีสถานภาพเป็ นโสด จานวน 119
คน คิดเป็ นร้ อยละ 54 รองลงมา มีสถานภาพสมรส จานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39 ส่วนใหญ่เรียนในระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จานวน 110 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมา เป็ นการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จานวน 68 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 31 ส่วนใหญ่มอี าชีพข้ าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 109 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49 รองลงมา ได้ แก่
อาชีพค้ าขายหรือทาธุรกิจส่วนตัว จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19 และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่ วง 20,00130,000 บาท จานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37 รองลงมา มีรายได้ เฉลี่ย 10,001-20,000 บาท จานวน 56 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 25

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตัวแปร
เพศ
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ตัวแปร
ความถี่ในการซื้อ

ค่าใช้ จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง

รู้จักกล้ วยตากครั้งแรกอย่างไร

นึกถึงสิ่งใดเป็ นลาดับแรก

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

การยอมรับกล้ วยตาก
มากน้ อยเพียงใด
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1 เดือน/ครั้ง
3 เดือน/ครั้ง
6 เดือน/ครั้ง
1 ปี /ครั้ง
มากกว่า 1 ปี /ครั้ง
น้ อยกว่า 100 บาท
100-500 บาท
501-1000 บาท
1001-1500 บาท
1500 บาทขึ้นไป
จากชั้นวางผลิตภัณฑ์จากร้ านค้ าหรือร้ านขายของฝากต่างๆ
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
การบอกต่อหรือคาแนะนาจากบุคคล
การออกงานแสดงผลิตภัณฑ์
อื่นๆ
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
แหล่งผลิต
รสชาติอร่อย
รูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์
ราคาของผลิตภัณฑ์
สถานที่จาหน่าย
น้ อยที่สดุ
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
รวม

จานวน
36
53
55
44
34
57
148
14
2
1
151
14
32
24
1
16
39
127
16
5
19
1
1
95
113
12
222

ร้ อยละ
16.2
23.9
24.8
19.8
15.3
25.7
66.7
6.3
0.9
0.5
68.0
6.3
14.4
10.8
0.5
7.2
17.6
57.2
7.2
2.3
8.6
0.5
0.5
42.8
50.9
5.4
100

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซื้อกล้ วยตาก 6 เดือนต่อครั้ง จานวน 55 คน คิดเป็ น ร้ อย
ละ 25 รองลงมา เป็ นความถี่ในการซื้อ 3 เดือนต่อครั้ง จานวน 53 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 24 โดยมีค่าใช้ จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง
อยู่ระหว่าง 100-500 บาท จานวน 148 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67 รองลงมา มีค่าใช้ จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง น้ อยกว่า 100
บาท จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26 และส่วนใหญ่ร้ จู ักกล้ วยตากครั้งแรกจากชั้นวางผลิตภัณฑ์จากร้ านค้ าหรือร้ านขายของ
ฝาก จานวน 151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68 รองลงมา รู้จักกล้ วยตากครั้งแรกจากการบอกต่อหรือคาแนะนาจากบุคคล จานวน
32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14 ส่วนใหญ่นึกถึงรสชาติอร่อยเป็ นลาดับแรก จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57 รองลงมา การนึก
ถึงแหล่งผลิต จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18 และการยอมรับกล้ วยตากอยู่ในระดับมาก จานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ
51 รองลงมา เป็ นการยอมรับกล้ วยตากในระดับปานกลาง จานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

จานวนการซื้อแต่ละครั้ง

ซื้อในโอกาสใด

ซื้อจากที่ใด

เลือกซื้อกล้ วยตากรูปแบบใด

มูลเหตุในการตัดสินใจซื้อกล้ วยตาก

ครอบครัว
เพื่อน
ผู้ท่มี ีช่ือเสียง
อื่นๆ
1-3 กล่อง/ครั้ง
4-6 กล่อง/ครั้ง
7-12 กล่อง/ครั้ง
มากกว่า 12 กล่องขึ้นไป
เมื่อมีความอยากรับประทาน
ในโอกาสพิเศษต่างๆ
เพื่อเป็ นของฝาก
อื่นๆ
ร้ านเฉพาะตราของผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก
ร้ านขายฝาก/สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญๆ/สถานีขนส่ง
การสั่งตรงจากโรงงานผลิต/ไปซื้อในแหล่งผลิต
อื่นๆ
กล้ วยตากเคลือบรสต่างๆ
กล้ วยตากชนิดกลม/ แบน
กล้ วยตากอบนา้ ผึ้ง
ชื่นชอบในตราผลิตภัณฑ์
คุณภาพผลิตภัณฑ์
รูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์
การบริการของทางร้ าน
การจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์
ราคา
รวม

จานวน
134
75
7
6
135
72
14
1
72
17
130
3
28
182
8
4
เลือก
112
135
142
32
165
60
12
11
40
222

ร้ อยละ
60.4
33.8
3.2
2.7
60.8
32.4
6.3
0.5
32.4
17
58.6
1.4
12.6
82.0
3.6
1.8
ไม่เลือก
110
87
80
190
57
162
210
211
182
100

จากตารางที่ 3 อธิบายได้ ว่า ครอบครัว คือ บุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการซื้อกล้ วยตากมากที่สดุ จานวน 134 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 60 รองลงมา คือ เพื่อน จานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34 จานวนการซื้อแต่ละครั้งมากที่สดุ คือ 1-3 กล่อง จานวน
135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61 รองลงมา คือ จานวนการซื้อ 4-6 กล่องต่อครั้ง จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32 ส่วนใหญ่จะ
ซื้ อกล้ ว ยตากไปเป็ นของฝากมากที่สุด จ านวน 130 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 59 รองลงมา คือ ซื้ อไปเมื่อมีค วามอยาก
รับประทาน จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32 และส่วนใหญ่จะซื้อจากร้ านขายฝาก สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ และสถานี
ขนส่งมากที่สดุ จานวน 182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 82 รองลงมา ได้ แก่ การซื้อจากร้ านเฉพาะตราของผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก
จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13 ส่วนรูปแบบในการเลือกซื้อจะเป็ น กล้ วยตากอบนา้ ผึ้ง รองลงมา เป็ นกล้ วยตากชนิด
กลมหรือแบน และมูลเหตุในการตัดสินใจซื้อกล้ วยตาก ส่วนใหญ่ จะพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ์มากที่สดุ รองลงมา เป็ น
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ส่วนราคาเลือกเป็ นลาดับท้ ายสุด

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตัวแปร
บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ ต่อเดือน

การยอมรับในคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
การรับรู้ถึง
ความภักดีต่อตรา
การตระหนักรู้ใน
ความเชื่อมโยง
สินทรัพย์อ่นื ๆ
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
ตราผลิตภัณฑ์
ตราผลิตภัณฑ์
ของตราผลิตภัณฑ์
.006**
.000***
.146
.020*
.024*
.332
.042*
.265
.058
.580
.229
.191
.008**
.010*
.143
.004**
.102
.043*
.001**
.123
.135
.001**
.030*
.001**
.408
.014*
.851
.328
.181
.022*

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ: ***นัยสาคัญที่ระดับ .001 **นัยสาคัญที่ระดับ .01 *นัยสาคัญที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐ านของตั ว แปรปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกับการยอมรั บในคุ ณ ค่ า ตรา
ผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้ ผลสรุปดังต่อไปนี้
ปั จจัยส่วนบุคคลทางเพศ มีผลเชิงบวกต่อการยอมรับในคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก ในกรณีการ
รับรู้ถึงคุณภาพ (t = -2.781, p < .01) มีผลเชิงบวกต่อความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ (t = -3.821, p < .001) มีผลต่อความ
เชื่อมโยง ของตราผลิตภัณฑ์ (t = -2.351, p < .05) และมีผลต่อสินทรัพย์อ่นื ๆ ของตราผลิตภัณฑ์ (t = -2.280, p < .05)
ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ มีผลเชิงบวกต่อการยอมรับในคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก ในปั จจัยด้ านการรับรู้
ถึงคุณภาพ (F = 2.523, p < .05) ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านสถานภาพ มีผลเชิงบวกต่อการยอมรับในคุณค่าของตรา
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก ในปั จจัยด้ านการรับรู้ถงึ คุณภาพ (F = 4.716, p < .05) และปั จจัยด้ านความเชื่อมโยงของตรา
ผลิตภัณฑ์ (F = 4.917, p < .01) ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลด้ านระดับการศึกษา มีผลเชิงบวกต่อการยอมรับในคุณค่าของตรา
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก ในปั จจัยด้ านการตระหนักรู้ในตราผลิตภัณฑ์ (F = 3.898, p < .05) ปั จจัยด้ านการความ
เชื่อมโยง (F = 2.502, p < .01) และปัจจัยด้ านสินทรัพย์อ่นื ๆ ของตราผลิตภัณฑ์ (F = 5.144, p < .01) ส่วนปัจจัยส่วน
บุคคลด้ านอาชีพ มีผลเชิงบวกต่อการยอมรับในคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตากในปั จจัยด้ านการรับรู้คุณภาพ
ของตราผลิต ภัณ ฑ์ (F = 2.741, p < .05) ปั จ จัย ด้ า นการตระหนักรู้ใ นตราผลิต ภัณ ฑ์ (F = 4.899, p < .01) และ
ปั จจัยด้ านความเชื่อมโยง ของตราผลิตภัณฑ์ (F = 4.985, p < .01) ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ ต่อเดือนมีผลเชิงบวก
ต่อการยอมรับในคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก ในปั จจัยด้ านความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ (F = 3.214, p <
.05) และความเชื่อมโยงของตราผลิตภัณฑ์ (F = 2.928, p < .05)
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อการยอมรับในคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตากของอาเภอบางกระทุ่ ม
จังหวัดพิษณุโลก สรุปผลการศึกษาได้ ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางเพศ มีผลกระทบต่อการยอมรับในคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก ในกรณีการรับรู้ถงึ คุณภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นิวรรณ เตือนใจยา (2556) นรรัตน์ สงวน
วงศ์วาน (2558) มีผลต่อความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความเชื่อมโยงของตราผลิตภัณฑ์ และมีผลต่อสินทรัพย์อ่นื ๆ
ของตราผลิตภัณฑ์ ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ มีผลต่อการยอมรับในคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก ในปัจจัย
ด้ า นการรั บรู้ถึงคุ ณภาพ ในขณะที่ปัจจั ยส่ วนบุ ค คลด้ านสถานภาพ มีผ ลต่ อ การยอมรับในคุ ณค่ า ของตราผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก ในปั จจัยด้ านการรับรู้ถึงคุณภาพ และปั จจัยด้ านความเชื่อมโยงของตราผลิตภัณฑ์ ส่วนปั จจัยส่วน
บุคคลด้ านระดับการศึกษา มีผลต่อการยอมรับในคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตากในปัจจัยด้ านการตระหนักรู้ใน
ตราผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ านความเชื่อมโยง และปัจจัยด้ านสินทรัพย์อ่นื ๆ ของตราผลิตภัณฑ์
ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอาชีพ มีผลต่อการยอมรับในคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ สิริประภา วุฒิชนม์ (2555) ในปั จจัยด้ านการรับรู้คุณภาพของตราผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านการตระหนักรู้ในตรา

ผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้ านความเชื่อมโยงของตราผลิตภัณฑ์ ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ ต่อเดือน มีผลต่อการยอมรับใน
คุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก ในปัจจัยด้ านความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ และความเชื่อมโยงของตราผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษาไปใช้ ประโยชน์
1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็ นตราผลิตภัณฑ์รสชาติ หรือการเชื่อมโยงกับตราผลิตภัณฑ์ท่มี ปี ระโยชน์
ต่อองค์กร ควรสอดคล้ อง และเป็ นไปตามสภาพของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคเป็ นที่สาคัญ
1.2 ในมุมมองของการทาธุรกิจ การตระหนักถึงการยอมรับในตราผลิตภัณฑ์มีส่วนช่วยให้ องค์กรมีความ
ยั่งยืนในอนาคตต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
2.1 ควรได้ มีการเปรียบเทียบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้ านไหนที่มีผลต่อการยอมรับในตราผลิตภัณฑ์ โดยแยกทดสอบ
หาความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น เพศชาย หรือเพศหญิง ที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เป็ นต้ น
2.2 ควรได้ มกี ารวิจัยในระดับเชิงลึกเพื่อดู จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการศึกษาครั้งนี้ให้ ลึกซึ้ง
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