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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาดของกลุมน้ําพริก

เกษตรกรบานแมไข  2) ศกึษาพฤติกรรมการซ้ือน้ําพรกิและความพงึพอใจของผูบริโภค และ  3) สรางแนวทาง

การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดของกลุมน้ําพริกเกษตรกรบานแมไข  เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 

Method Research) ระหวางการวจิยั เชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยัเชงิคณุภาพ ใชวธิรีวบรวม

ขอมูลสภาพการดําเนินงานดานการตลาด การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดและวิเคราะห SWOT          

จากสมาชิกกลุมเกษตรกรบานแมไข จํานวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบ                    

มีโครงสราง และแบบสรุปความเพื่อการสังเคราะหเน้ือหา วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา  สําหรับ  

การวิจยัเชิงปริมาณใชวธิรีวบรวมขอมูลพฤติกรรมการซ้ือน้ําพริกและความพึงพอใจของผูบริโภคจากผูบริโภค

นํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข จํานวน 333 คน จากหมูบาน จํานวน 13  หมูบาน ในเทศบาลตําบลทุงกระเชาะ 

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต           

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษา พบวา การดําเนนิงานท่ัวไปของกลุมนํา้พรกิเกษตรบานแมไขยงัไมเตบิโต

ตามที่คาดหวังไว แตสามารถที่จะดําเนินการตอไปไดและสรางรายไดใหกับกลุมสมาชิก  ผูประกอบการ            

ยังไมมีความเขาใจและยังไมใหความสําคัญทางดานการตลาดเทาท่ีควร พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค            

พบวา ผูบริโภคซื้อนํ้าพริกแกงมากที่สุดแตชอบนํ้าพริกปลายางมากที่สุด ซื้อนํ้าพริกสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยซื้อ

จากรานคาในหมูบาน ซื้อเพราะรสชาดดี (ถูกปาก) ปจจัยหลักที่เลือกซื้อนํ้าพริกเกษตรบานแมไขคือ                  

สวนประกอบของน้ําพริกท่ีใชเปนวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ  ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอน้ําพริกกลุมเกษตร           
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บานแมไข อําเภอบานตาก พบวาทั้งภาพรวมและรายดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก อันดับแรก             

คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาดานราคา ดานสถานท่ีชองการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาด และ

แนวทางในการดําเนินงานดานการตลาดมี ดังน้ี 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) ตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมี     

ความโดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ ออกแบบบรรจุภัณฑใหสวยงามชัดเจน             

ใชเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต จัดหาแหลงวัตถุดิบท่ีมีตนทุนตํ่า  2) ดานราคา (Price) กําหนดราคาตาม    

ทองตลาดโดยเปรียบเทียบกับคูแขงขัน  3) ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย (Place/Distribution)             

ตองกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนและทําการกระจายสินคาใหเพ่ิมข้ึน  4) ดานการสงเสริมการตลาด        

(Promotion) ทําการสงเสริมการตลาดใหมากขึ้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการสงเสริมการตลาด  

เชิงกิจกรรม  5) ดานบุคคลากร (People) ทีมงานตองมีความมุงม่ัน มีความรูดานการบริหารจัดการและ         

การตลาด นําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการบริหารจัดการ และเปดรับขอมูลขาวสาร องคความรูตางๆ 

คําสําคัญ
 ศกัยภาพทางการตลาด   สวนประสมทางการตลาด   พฤติกรรมผูบริโภค   ความพงึพอใจของผูบริโภค

Abstract
 The present study aims to 1) study marketing administration of chilli sauce from Banmaekai 

farmers group, 2) study consumers’ buying chilli sauce behavior and their satisfaction, 3) build up 

performance development role of marketing for Banmaekai farmers group. This study is a mixed 

method research using quantitative and qualitative methods. In terms of qualitative research, the 

researcher collected the data of the condition of the marketing implementation, marketing                   

mix analysis, and SWOT analysis from 15 members of Banmaekai farmer group. The research   

instruments were structured interviews, and summary forms for the synthesis and content analysis. 

In terms of quantitative research, the researcher collected the data of the behavior on buying 

chilli sauces and the consumer satisfaction from 333 consumers in 13 villages, Thungkracho         

Sub-district Municipality, Bantak District, Tak Province. The statistics used were frequency, percentages, 

arithmetic means, and standard deviation.

 The results reveal that the business process of the agriculturalist group is not developed 

as much as the group expected, but it can be continued and that of the group can get income from 

this. Entrepreneur  doesn’t understand and take a serious consideration on marketing as well.  For 

consumer behavior information, It is also found that among various chilli sauce types the samples 

bought curry type the most and their most favorite is grilled fish chilli sauce. The buying frequency 

is once a week from a shop in their village. Approximately the quantity of sauce they bought each 
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time is about half kilogram. The reason that the consumers chose to buy is that the product tastes 

good. Factor influencing buying this product is the sauce’s ingredient. For consumers’ satisfying 

of chilli sauce of Banmaekai agriculturalist group, Ban Tak District, it was found that the consumers 

are satisfied in “much” level. When considering consumers’ satisfying in each aspect, there are 

“much” level in all aspects. The most satisfying is found in product, followed by price, channel of 

distribution and marketing promotion respectively. 

 Approach to develop marketing potential are as follows 1) Product: having product           

management for outstanding and unique characteristic, maintaining high quality, well and clear 

packaging design, using production  technology, seeking for low cost source of, 2) Price: meet 

market pricing compared with competition, 3) Place: managing channel of distribution, having clear 

target and increasing distribution, 4)  Promotion: increasing marketing promotion; advertising, 

public relation, event marketing promotion and 5) People: having determined staff with knowledge 

of marketing administration, new technology, accepting information and knowledge from autonomous 

learning or government support. 

Keywords
 Marketing Potential,   Marketing Mix,   Consumer Behavior,   Customer Satisfaction

บทนํา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554) มีเปาหมายเพื่อ       

สรางรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอีกประการหนึ่ง คือ การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน        

การบูรณาการกระบวนการผลิตบนพื้นฐานดานศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนน            

การผลิตเพ่ือบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ 

สนับสนุนการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรค เพ่ิมคุณคาสินคา การบริการ             

รวมท้ังบมเพาะวสิาหกิจชมุชนควบคูกบัการพฒันาความรูดานการจดัการการตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ 

สาํหรบัจังหวัดตากเปนจังหวัดท่ีมกีารรวมกลุมวิสาหกจิชุมชนจาํนวน 25 กลุม (สาํนักงานสหกรณจงัหวัดตาก, 

2553)  และมีสินคา OTOP ที่จดทะเบียนมากถึง 307 กลุม (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2552)           

ซึง่กลุมผูประกอบการเหลานีเ้ปนกลุมทีช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของชมุชน อกีทัง้ยงัชวยใหเศรษฐกจิของชมุชนดขีึน้ 

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณขอมูลเบ้ืองตนกับผูประกอบการ นักวิชาการของสหกรณจังหวัดตาก และหัวหนา

กลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับประเด็นปญหา  สรุปไดดังน้ี กลุมวิสาหกิจชุมชนไมไดมีปญหา      

เร่ืองแรงงานสําหรับการเพ่ิมยอดผลิตเพียงแตผลิตตามยอดสั่งซ้ือเทาน้ัน สวนแรงงานยังคงมีศักยภาพ                  

ที่จะผลิตเพิ่มไดอีก ซึ่งหากมีกลยุทธดานการตลาด อาจทําใหมียอดการสั่งซ้ือสินคาและยอดขาย                                      
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ทีเ่พิม่ขึน้ สงผลใหมกีารผลิตสนิคาเพ่ิมขึน้  เปนการสรางรายไดใหกบัแรงงานในกลุม หรอือาจดงึบคุคลทีก่าํลงั

วางงานที่อยูในชุมชนมารวมกลุมในการผลิตหรือในหนาที่อื่นๆ ในกลุม เชน การหาลูกคาใหม การดูแลลูกคา 

การโฆษณาเปนตน ถอืเปนการลดอัตราการวางงานไดซึง่สอดคลองกับแนวคดิสวนประสมทางการตลาดของ 

(Kotler, 2000) ที่กลาววาสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เปนเคร่ืองมือหรือปจจัยทางการตลาด         

ที่ธุรกิจควบคุมได และรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย

หรือเพื่อใชกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการในตัวสินคาและบริการของตน ประกอบดวย

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่จําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) และ

สอดคลองกับแนวคดิของ Booms และ Bitner (1981) ทีม่องวาบุคคล (People) เปนสวนประสมทางการตลาด

ที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งการบริหารการตลาดบริการตองใชบุคลากรในการดําเนินงานและบริหารงาน กลุมนํ้าพริกเปน  

กลุมที่นาสนใจเพราะเปนสินคาใชบริโภคในชีวิตประจําวัน และคนไทยเองก็ยังนิยมบริโภคนํ้าพริกอยู              

แทบทกุบาน ประกอบกับวตัถดุบิในทองถิน่หางาย  ตนทนุตํา่ และมีมากถงึ 10 กลุม (สาํนกังานสหกรณจงัหวดัตาก, 

2553)  หากใชกลุมน้ําพรกิเปนกลุมตนแบบในการถายทอดองคความรูดานการตลาด นาจะขยายผลตอไดอกี 

และก็ยังขยายผลกับสินคาอื่นๆ ได ซึ่งกลุมที่มีความเหมาะสมจะใชเปนกรณีศึกษาคือกลุมนํ้าพริกเกษตรกร

บานแมไข  ตัง้อยูทีต่ําบลทุงกระเชาะ  อาํเภอบานตาก  จงัหวัดตาก เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนหนึง่ในกลุมผูผลิต

นํ้าพริกของจังหวัดตากที่มีการจดทะเบียนเปนสินคา OTOP ในป พ.ศ. 2552  มีความเขมแข็งและเกิดจาก  

การรวมตัวกันของคนในชุมชน  มศีกัยภาพในการผลิตท่ีสงูและสามารถบริหารจดัการดานการเงินทําใหมรีะบบ

โปรงใส งายตอการตรวจสอบ มจีาํนวนแรงงานในทองถ่ินทีจ่ะใชในการผลติมาก วตัถดุบิมีจาํนวนมาก ราคาถกู 

หากพัฒนาศักยภาพทางดานการตลาดใหมีมากข้ึนซ่ึงจะเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพสูงมากใน          

ทุกดาน (สํานักงานสหกรณจังหวัดตาก, 2553)

 จากการทบทวนผลการวิจยัทีเ่กีย่วของกับกลุมวสิาหกจิและกลุมสินคา OTOP  ดานสภาพทัว่ไป และ

ศกัยภาพของกลุมวสิาหกจิดงัผลการศึกษาของ จริพร มหาอนิทร, อรุณ ีพงึวฒันานกุลู, ฐตินินัท พงษคะเชนทร

และขวัญฤทัย วงศคําแหงหาญ (2554) พบวา ปญหาการดําเนินงานของกลุมผูประกอบการกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย จังหวัดปทุมธานี สวนใหญเกิดจากผูประกอบการไมมีความรู             

ความชํานาญในการบริการจัดการ การผลิตยังคงยึดภูมิปญญาทองถ่ินสวนผลการศึกษาของ วริษฐา หะไร 

(2548) พบวา ปญหาในการดําเนินงานของกลุมที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน คือ ความสม่ําเสมอของ

กําลังการผลิตและการปรับการวางแผนทางการตลาด  ดานพฤติกรรมของผูบริโภค ผลการศึกษาของ พงษธร  

ศรีสถาน (2548) พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญในการซื้อสินคา และมีแนวทางการพัฒนา

ดานการตลาดใหตรงตามความตองการของลูกคาซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ กุลนันทน  ศรีพงษพันธ (2549) 

ที่พบวา การดําเนินงานดานการตลาดและดานผลิตภัณฑของกลุมมีความหลากหลาย สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี และจากแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค (Kotler, 2000) ซึ่งมีสิ่งกระตุน

ทางการตลาด (ผลิตภัณฑ ราคา  การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด) ซึ่งสวนประสมทางการตลาดนี้ 

องคการทางธุรกิจมักใชในการกําหนดทิศทางในการทํางานทางดานการตลาดขององคกรเพ่ือใหสินคา            
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หรือบริการมีลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขันซึ่งถือเปนกุญแจสําคัญที่จะเปดประตูไขไปสูความสําเร็จ           

(Platis & Baban, 2010, 1128) ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี โดยมุงศึกษาถึง        

สิ่งกระตุนทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค รวมถึงการประเมินหลังการซื้อของผูบริโภค 

คอื การศึกษาถึงความพงึพอใจของผูบริโภคเพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางในการพฒันาศักยภาพดานการตลาด

จากความเปนมาของปญหาดานการตลาดขางตน ผูวจิยัเหน็วาการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจของชมุชนนัน้ 

ประชาชนในชุมชนควรมีความรู ความเขาใจ และความมุงมั่นที่จะรวมกันดําเนินการ ซึ่งการดําเนินงาน               

ที่ดีนั้นตองมีเปาหมายที่ชัดเจน รูปญหาและแนวทางแกไขรวมถึงตั้งเปาหมายที่จะนําไปสูความสําเร็จ                

ไดชดัเจน  โดยชุมชนเองตองมีสวนรวมในทุกขัน้ตอนการดําเนินงาน ผูวจิยัจงึไดมุงศกึษาถงึแนวทางการพฒันา

ศักยภาพดานการตลาด กลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เพื่อศึกษาปญหา

ดานการตลาด จุดเดน จุดดอยของกลุ ม และนําผลการวิจัยไปกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ                     

ดานการตลาดและสามารถนําแนวทางการพัฒนาทั้งระบบไปประยุกตใชกับวิสาหกิจชุมชนอื่นไดอยาง               

มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข

              2.  เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการซ้ือนํา้พรกิและความพงึพอใจของผูบริโภคตอนํา้พริกเกษตรกรบานแมไข

 3.  เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข

กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธีระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ                  

มีขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย ดังนี้

 1.  การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนวิธีการศึกษาถึงสภาพการดําเนินงานดานการตลาด สวนประสม   

ทางการตลาด จุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของกลุมน้ําพริกเกษตรกรบานแมไขและสรุปแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจดานการตลาด

  1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากรและกลุมตัวอยาง ม ี1 กลุม คอื สมาชกิกลุมเกษตรนํา้พรกิบานแมไข จาํนวน 15 คน 

  1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 แบบคือ  1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

เปนการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเปนรายบุคคลในประเด็นสภาพการดําเนินงานดานการตลาด     

สวนประสมทางการตลาด  จุดออน จุดแข็ง โอกาส  อุปสรรค ของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข  2) แบบ

สรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการตลาด รวบรวมขอมูลจากแบบสรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข จากการประชุมกลุมกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข

   1.3 การวิเคราะหขอมูล

   เปนการสรปุเนือ้หาโดยวธิวีเิคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพือ่วิเคราะหความเหมอืน 

ความตาง และสังเคราะห เพื่อสรุปผลการศึกษาจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและประชุมกลุม

 2.   การวิจัยเชิงปริมาณ 

  เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อนํ้าพริกและความพึงพอใจของผูบริโภค มีวิธีการศึกษาดังนี้

  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ มี 1 กลุม คือ กลุมประชาชนที่อาศัยอยูในเทศบาลตําบล       

ทุงกระเชาะ 13 หมูบาน อาํเภอบานตาก จงัหวดัตาก  จาํนวน 1,909  หลังคาเรือน (เทศบาลตําบลทุงกระเชาะ 

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก, 2555) โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูบริโภคนํ้าพริกเกษตรกร             

บานแมไขจํานวน 333 คน จากการเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejicie & Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

รอยละ 95 หรือที่คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5  (คา   = 0.05) จากนั้นคํานวณสัดสวน ( Proprotional)         

ของกลุมตัวอยางแยกตามหมูบานตามสูตร (ธานินทร ศิลปจารุ, 2548)

  2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปดโดยให                 

กลุมตัวอยางกรอกดวยตนเอง ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 4 สวนดังนี้

   สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเปนปลายปดแบบเลือกตอบ 
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   สวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อนํ้าพริกกลุมเกษตรบานแมไข อําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายปดแบบเลือกตอบ

   สวนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคตอนํ้าพริกกลุมเกษตรบานแมไข      

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ซึ่งใชประเด็นสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ดานในการสรางแบบสอบถาม    

ไดแก  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และชองการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด ลักษณะ

แบบสอบถามเปนปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือมากที่สุด (5 คะแนน) 

มาก ( 4 คะแนน)  ปานกลาง (3  คะแนน) นอย (2 คะแนน) และนอยที่สุด (1 คะแนน)

   สวนที่ 4 แบบสอบถามขอเสนอแนะของผูบริโภคที่มีตอนํ้าพริกของกลุมนํ้าพริกเกษตรกร

บานแมไข  อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก ลักษณะแบบสอบถามเปนปลายเปด

  2.3 การวิเคราะหขอมูล

   ทาํการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามโดยหาคาทางสถิติ ไดแก คาความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาด จุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค        

ของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข

  ดานการดําเนินงานท่ัวไปของกลุมนํ้าพริกเกษตรบานแมไขยังไมเติบโตตามที่คาดหวังไว              

แตสามารถที่จะดําเนินการตอไปไดพอสรางรายไดใหกับกลุมสมาชิก เดิมมีสมาชิก 50 คน ปจจุบันมีจํานวน

สมาชิกท่ีเปนผูผลิตน้ําพริกเพียง 6 คน สวนสมาชิกท่ีเหลือตองไปหารายไดจากงานอื่น เน่ืองจากเมื่อผลิต        

นํ้าพริกออกมาแลวยอดขายไมสูงเพราะกลุมลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาเดิม นอกจากนี้ผูประกอบการ        

ยังไมมีความเขาใจ และยังไมใหความสําคัญทางดานการตลาดเทาที่ควร  

  ดานสวนประสมทางการตลาด  จุดแข็ง  จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกลุมนํ้าพริกเกษตรกร

บานแมไข  ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 

ผลสรุปจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรคของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข
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 2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อนํ้าพริกของผูบริโภค 

  กลุมตวัอยาง จาํนวน  333 คน พบวาผูบรโิภคสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 79.3 อายุ 46-55 ป

รอยละ 31.2  ระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 66.1  และมีอาชีพรับจาง รอยละ 43.2       

ชนดิของนํา้พรกิทีเ่คยซ้ือมากท่ีสดุ  คอื  นํา้พรกิแกง รอยละ 78.4 ชนิดของนํา้พรกิทีช่อบมากทีส่ดุ คอื นํา้พรกิปลายาง

รอยละ 53.2 ซื้อน้ําพริกสัปดาหละ 1 คร้ัง รอยละ 28.5 โดยซ้ือน้ําพริกจากรานคาในหมูบาน รอยละ 76.3       

ซื้อนํ้าพริกครั้งละครึ่งกิโล รอยละ 56.5 เหตุผลในการซื้อนํ้าพริกคือรสชาดดี (ถูกปาก) รอยละ 67.3 และ       

ปจจยัหลกัทีเ่ลอืกซ้ือนํา้พรกิเกษตรบานแมไข คอื สวนประกอบของนํา้พริกทีใ่ชวตัถดุบิทีม่คีณุภาพ รอยละ 68.2

 3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผู บริโภคตอน้ําพริกกลุ มเกษตรบานแมไข                   

อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก

  ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอน้ําพริกกลุมเกษตรบานแมไข อําเภอบานตาก ในภาพรวมอยู             

ในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 3.73) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน 

อันดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน อันดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย = 3.86)   รองลงมาดานราคา (คาเฉลี่ย = 3.73) ดานสถานที่และชองการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย = 

3.73) และดานสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ย = 3.56) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอดานผลิตภัณฑ             

อันดับแรกคือ ผลิตภัณฑมีหลายรสชาติ (นํ้าพริกมีหลายประเภท) (คาเฉลี่ย = 3.90 ) ดานราคาอันดับแรก       

คือราคาคุมคาและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย = 3.85 ) ดานชองทางการจัดจําหนาย อันดับแรก คือ

สถานที่ขายผลิตภัณฑสะดวกในการซื้อ (คาเฉล่ีย = 3.87)  และดานการสงเสริมการตลาด อันดับแรกคือ         

มีบริการพิเศษตามโอกาสอันสมควร (สั่งซื้อปริมาณเยอะ บริการสงถึงที่) (คาเฉลี่ย = 3.64)

 4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน       

ใหเติบโตยั่งยืน 

  จากการศกึษาสภาพการดาํเนนิงานของกลุมน้ําพรกิเกษตรกรบานแมไข พฤตกิรรมการซ้ือ และ

ความพึงพอใจของผูบริโภค ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห SWOT และจัดทํา TOWS Matrix  เพื่อทําการ

กําหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพดานการตลาด โดยกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้

  4.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) การจดัการทางดานผลิตภณัฑใหมคีวามโดดเดนมเีอกลักษณเฉพาะ

   4.1.1 การผลิต ควรนําเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิตจะทําใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพ

สมํา่เสมอ การผลติทีร่วดเรว็ขึน้ สามารถผลติไดเพยีงพอกบัความตองการของตลาด และสามารถขยายตลาดได

   4.1.2  การจัดหาแหลงวัตถุดิบ เนื่องจากการผลิตนํ้าพริกนี้ตองใชวัตถุดิบที่หลากหลาย    

แตมีวัตถุดิบบางชนิดท่ีสามารถจัดหาไดในทองถิ่น หากมีการจัดเตรียมวัตถุดิบไวเองโดยใหสมาชิกใน             

กลุมปลูกและสงเปนแหลงวัตถุดบิจะทําใหกลุมไดเปรียบเร่ืองตนทุนการผลิตท่ีตํา่ลงและมีวตัถุดบิอยางเพยีงพอ     

กับความตองการ

   4.1.3 การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ และพัฒนารสชาตใิหตรงกับความตองการของ   

ผูบริโภคอยูเสมอ นอกจากนี้ตองรักษาจุดเดนความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑไว 
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   4.1.4 การพัฒนาดานบรรจุภัณฑ ใหบรรจุภัณฑมีความสวยงามและสรางตราสินคา   

ใหเปนที่รูจัก

  4.2 ดานราคา (Price)  การกําหนดราคาตองคํานึงถึงกลุมลูกคาเปาหมายและคูแขงขัน        

ตองใชการกําหนดกลยุทธตามคูแขงขันในทองตลาดเน่ืองจากกลุมผูบริโภคเปาหมายมักนําราคามา           

เปรียบเทียบกับคูแขงขัน

  4.3 ดานสถานท่ี (Place) ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution) การจัดการชองทาง      

การจัดจําหนาย ตองทําการกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน และเพิ่มชองทางการกระจายสินคา 

  4.4 ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ตองเริ่มจากการสํารวจคูแขงขันวาทําการสงเสริม    

การตลาดอยางไรบางและจัดทําแผนการสงเสริมการตลาดอยางชัดเจน ระบุงบประมาณ กลุมเปาหมาย 

วตัถปุระสงคทางการตลาด โดยใชสือ่ในทองถิน่  คอื วทิยชุมุชน ปายประกาศ การออกนทิรรศการ การโฆษณา

ลงหนังสือพิมพทองถิ่น การเปนสปอนเซอรกิจกรรมงานตาง ๆ  ในทองถิ่น เปนตน

  4.5 ดานบคุลากร (People) การจัดหาบุคลากรทีม่คีณุภาพ มจีติใจมุงม่ันมาเปนทีมงานของ        

กลุม ทีมงานนี้ตองเปนผูที่มีความรูทางดานการดําเนินธุรกิจ และเปนคนสมัยใหมที่พรอมที่จะนําเทคโนโลยี

ใหม ๆ เขามาใช และเปดรับขอมูลขาวสาร องคความรูตางๆ ที่ตองอาศัยการเรียนรูดวยตนเองหรือการเรียนรู            

ที่ทางภาครัฐบาลใหการสงเสริมสนับสนุน  

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัพบวา สมาชิกในกลุมนํา้พริกเกษตรบานแมไขขาดความรู ความเขาใจดานการตลาด 

ไมใหความสําคัญดานการตลาดเทาท่ีควร นํ้าพริกมีอายุการใชงานส้ัน ผลิตไดจํานวนจํากัดไมเพียงพอ                               

ตอความตองการของลูกคาในกรณีสั่งปริมาณมาก กําลังการผลิตไมสมํ่าเสมอ  วัตถุดิบในการผลิตในทองถิ่น

ไมเพียงพอ ตองส่ังซ้ือจากภายนอก บรรจุภัณฑของสินคาไมโดดเดน ราคาของน้ําพริกปรับข้ึนลงบอย                

การจดัจาํหนายตามรานคาในหมูบานแตยงัไมทัว่ถงึกลุมผูบรโิภค ไมมกีารทาํการสงเสรมิการขาย ภาครฐัเขามา  

สนับสนนุไมตอเนือ่งและสมาชิกรอการสนบัสนนุจากหนวยงานภาครัฐจนขาดแรงจูงใจในการท่ีจะพฒันาตนเอง 

เพือ่สามารถแขงขนัในทองตลาดไดอยางมปีระสทิธภิาพนัน้ ทางกลุมฯ ควรเรงพัฒนาศกัยภาพดานการตลาด

ซึ่งสอดคลองกับ วริษฐา หะไร (2548) ที่ศึกษาศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ OTOP ในอําเภอเมือง 

จงัหวดันราธวิาส พบวาปญหาในการดําเนนิงานของกลุมทีค่วรไดรบัการแกไขอยางเรงดวน คอื ความสมํา่เสมอ

ของกาํลังการผลติ การวางแผนทางการตลาด ชองทางการจดัจําหนายมีนอย การพฒันารปูแบบของผลติภัณฑ

และการเลือกใชบรรจุภัณฑ การขาดผูทําหนาท่ีทางการตลาดที่ชัดเจน ซึ่งจากปญหาท่ีกลุมประสบสงผลให

กลุมไมสามารถท่ีจะขยายตลาดไดและสอดคลองกับ ภูเมศ จําปาวงค (2547) ที่ศึกษาศักยภาพของชุมชน

ดานผลิตภัณฑ โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ อาํเภอเมือง จงัหวัดจันทบุร ีพบวาดานการผลิต ขาดแคลน

วัตถุดิบ การผลิตไมทัน ดานการตลาด กลุมลูกคามีขนาดเล็ก ดานการพัฒนา ผลิตภัณฑ รูปแบบผลิตภัณฑ

เปนรูปแบบเดิมๆ ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของสมบูรณ ขันธิโชติ และ ชัชสรัญ รอดยิ้ม (2558) ที่ศึกษาเเรื่อง 
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การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP จังหวัดนนทบุรี: กรณีศึกษากลุมสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร            

พบวา ผลติภณัฑเกดิจากภูมปิญญาทองถิน่ ใชวตัถดุบิทรัพยากรในพ้ืนที ่ปญหาทีพ่บ คอื ผูประกอบการ OTOP 

ขาดความรูความเขาใจการพัฒนาผลิตภัณฑ-บรรจุภัณฑ และการสรางแบรนด ขาดความรูความเขาใจ          

ดานการตลาด 

 แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดของกลุมน้ําพริกแมไข ตองพัฒนาไปพรอมกันเพ่ือท่ี         

จะสามารถแขงขันในตลาดซ่ึงประกอบดวย ดานผลติภัณฑ (Product) ควรมคีวามโดดเดนมีเอกลกัษณเฉพาะ 

นาํเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต ดานราคา (Price) ควรกําหนดราคาใหตรงกับกลุมเปาหมายและตามคูแขงขัน  

ดานสถานที่ (Place) ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution) ควรกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนกอนและ

เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย  ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ควรจัดทําแผนการสงเสริมการตลาด  และ

ดานบุคลากร (People)  ซึ่งดานบุคลากรนั้นเปนสวนประสมทางการตลาดที่เพ่ิมข้ึนและเปนหัวใจสําคัญใน

การดําเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไขเปนสินคาที่มีตัวตนมิใชธุรกิจบริการ แตมี            

ความเกีย่วของกบัการบรหิารงานของกลุมท่ีตองใชบคุลากรทีม่คีวามรู ความสามารถและมจีติใจมุงม่ันในการทาํงาน

เปดรับขอมูลขาวสาร องคความรูตางๆ สอดคลองกับพงษธร  ศรีสถาน (2548) ที่พบวา แนวทางการพัฒนา

ดานการตลาดของศูนยบิ๊กเฮิรบ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กําหนดไว 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑปรับปรุง

คุณภาพของผลิตภัณฑใหมีอายุการใชงานนานขึ้น เพ่ิมขนาดของบรรจุภัณฑ ปรับปรุงบรรจุภัณฑใหเกิด      

ความสนใจดานราคาเพิม่สวนลดใหกบัสมาชกิ ดานการจดัจาํหนาย บริหารสินคาคงคลงัอยางมปีระสทิธิภาพ และ

ดานการสงเสรมิการตลาดเพ่ิมการสงเสรมิการขาย เชน แจกของแถม ของทีร่ะลึก และการประชาสมัพนัธโดย

การจัดแสดงสินคาในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลอื่นๆ วราพร โภชนเกาะ (2558) พบวา กลุมชุมชนบานโพนมี

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการตลาดประกอบดวยดานผลิตภัณฑ กลุมชุมชนควรมีการสรางตราสินคา

เพื่อใหเปนที่รูจัก  ดานราคา พบวาราคาของผลิตภัณฑไมแตกตางจากราคาตลาดทั่วไปควรเพิ่มมูลคาใหกับ

ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจดัจําหนายควรเพิม่ชองทางการจดัจําหนายและดานสงเสริมการตลาด ชมุชนยัง

ขาดความรูดานการโฆษณาประชาสัมพันธ

สรุป 
 จากผลการวิจัยพบวา 1) การดําเนินงานดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข                           

มีทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ทางกลุมฯ ควรตองพิจารณาถึงความสําคัญท่ีจะปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนินงานดานการตลาด 2) พฤติกรรมการซื้อน้ําพริกของผูบริโภค ปจจัยหลักท่ีเลือกซื้อน้ําพริก

เกษตรบานแมไข คือ สวนประกอบของนํ้าพริกที่ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีความพึงพอใจตอนํ้าพริกกลุมฯ 

ดานการตลาดมากทุกดาน ทางกลุมฯ ควรนําขอมูลที่ไดไปใชในการพิจารณารวมกับการพัฒนาศักยภาพ     

ดานการตลาดเพือ่ตอบสนองความตองการของผูบรโิภคใหเกดิความพงึพอใจสูงสดุ และ 3) แนวทางการพฒันา

ศักยภาพดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตกรบานแมไขมีทั้งหมด 5 ดานประกอบดวย 1) ดานผลิตภัณฑ 

(Product)  2) ดานราคา (Price) 3) ดานสถานท่ี (Place)/ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution)                            
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4) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) และ 5) ดานบุคลากร (People) ทางกลุมฯ ควรเรงพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดไปพรอมๆ กนัเพ่ือสรางความแตกตางใหกบัผลิตภัณฑสามารถแขงขันกับคูแขงขันในทองตลาด  

สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยควรศึกษาถึงผลของการนําแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตกรบานแมไขเพ่ือเปนประโยชนตอกลุมนํ้าพริกเกษตกรบานแมไขและ

ธุรกิจของกลุมวิสาหกิจและ OTOP ตอไป และเสนอใหศึกษาถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในระบบการบริหาร

จัดการกลุมเพ่ือกลุมจะไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเกิดความแตกตางและตอบสนองกับพฤติกรรม

ของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน
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