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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้เพื่อตรวจสอบกลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ
โดยผานการรับรูของผูบรโิภค เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธการตลาดของผูประกอบการใหเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค อีกทั้งเปนการเพ่ิมมูลคาและสรางคุณคาใหกับมะขามเทศ 
ชวยสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดอีกดวย โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูบริโภคจํานวน 542 คน
 ผลการวิจยั พบวา กลยุทธการตลาดมีความสัมพันธกบัการรับรูของผูบริโภค และความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ
แปรรูปจากมะขามเทศ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ีการทดสอบสมมติฐานพบวา โมเดล
ในการวัดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ Chi-Square=2.10, CMIN/df=2.08, GFI=0.99, 
AGFI=0.98, NFI=0.97, IFI=0.98, CFI=0.99, RMR=0.00, RMSEA=0.03 ทุกคาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

สามารถอธิบายไดวา กลยุทธการตลาด มีอิทธิพลทางออมตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ

โดยผานการรับรูของผูบริโภคไดรอยละ 8.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.00 ดังนั้น ผูประกอบการสามารถ
นําผลการวิจัยไปประยุกตใชเพื่อวางแผนกลยุทธการตลาด โดยมุงเนน ที่การสรางการรับรูใหกับกลุมผูบริโภค
เปาหมายเพ่ือสงเสริมใหตระหนักรับรูคุณคาผลิตภัณฑอาหารและเกิดตั้งใจซ้ือของผูบริโภค อันเปนวิถีทาง

ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันตอไป
คําสําคัญ: กลยุทธการตลาด, ความตั้งใจซื้อ, ผลิตภัณฑมะขามเทศ

ABSTRACT
 This research was aimed to investigate the marketing strategies that affect the 
purchase of processed products from tamarind through the consumer awareness. This is 
a guide to the marketing strategy of the operator to suit and meet the needs of consumers. 
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It also adds value to tamarind. Help generate income for farmers as well. The questionnaire 
was used to collect data from 542 consumers. Therefore, this can be seen as a guidance 
to the operatoration to fit not only the needs of consumers, but also the needs of 
the market. This study plan to increase the value income for farmers as well.
 The research found that marketing strategies correlated with consumer perception, 
and the intention to buy processed products from tamarind. The relationship is an 
identical clarification. In addition, the hypothesis test found that Measurement models 
are consistent with empirical data. All values meet the criteria, Chi-Square=2.10, 
CMIN/df=2.08, GFI=0.99, AGFI=0.98, NFI=0.97, IFI=0.98, CFI=0.99, RMR=0.00, RMSEA=0.03 
subsequently can be explained. Marketing Strategy Indirect influences on the consumer 
awareness were 8.0 percent significantly at 0.00, so entrepreneurs can apply the results 
to apply marketing planning strategies. It focuses on creating awareness for target consumers, 
in order to promote the value awareness of food products and the intended purchase 
of consumers, which is a way to create a competitive advantage.
Keywords: Marketing strategy, Intention to buy, Tamarind products

บทนํา
 ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศพืชผักและผลไมรสชาติดีที่มีใหรับประทานตลอด ชาวตางชาตินิยม
เดินทางเขามายังประเทศไทยเพ่ือรับประทานผลไมสดกัน เพราะผลไมไทยมีราคาถูก มีรสชาติที่ดี และ
มีใหบริโภคกันตลอดทั้งป จึงแสดงใหเห็นวาผลไมไทยมีศักยภาพมาก ซึ่งในแตละปการผลิตผลไมสดของไทย 
มีมูลคามากกวา 1 แสนลานบาท โดยผลไมของไทยมีปริมาณมากที่ออกเปนฤดูกาล ทําใหผลผลิตที่ไดมีมากเกิน
ความตองการของตลาด อตุสาหกรรมแปรรปูผลไมจงึกลายเปนอตุสาหกรรมทีช่วยยดือายกุารเกบ็รกัษาผลไมสด 
เพ่ือสนองความตองการ ของตลาดในชวงนอกฤดกูาล ขณะเดยีวกนั กส็ามารถสงออกไปยังตลาดตางประเทศได 
ทั้งนี้เปาหมายการสงออก ป 2560 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 10 คิดเปนมูลคาประมาณ 1,561.13 ลานเหรียญ
สหรฐั ซึง่ไทยเปนผูนาํการผลติและสงออกผลไมเมอืงรอนของโลก ไดแก ทเุรยีน มงัคดุ เงาะ และมะมวง เนือ่งจาก

ผลไมไทยมีรสชาติดี หลากหลายและมีผลผลิตตอเนื่องตลอดป (วันวิสาข สุธีรพจน, 2560) สําหรับตลาดภายใน

ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยถือเปนฐานการผลิตผักผลไมแหลงสําคัญของโลก มีการผลิตท่ีไดคุณภาพและ
มีใหเลือกท้ังผลไมเพ่ือการสงออกและผลไมพื้นบานท่ีมีความเปนเอกลักษณของพ้ืนที่ปลูก เชน มะขามเทศ 
ลองกอง แสดงใหเหน็วาผลไมของไทยมีความหลากหลาย มรีสชาติโดดเดน จงึเปนทีต่องการของท้ังตลาดภายใน

ประเทศและตางประเทศ และดวยกระแสความนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มากขึ้น ผักผลไมที่ปลอดภัย 
และผลไมสดพื้นบาน เชน มะขามเทศ จึงไดรับการตอบรับและความตองการจากตลาดมากข้ึนไปดวย เกิดเหตุ

กาณที่มีพอคาคนกลางเขามาติดตอขอซื้อมะขามเทศโดยตรงจากสวน ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อขายที่มากขึ้น 
ซึ่งหากปลอยใหพอคาคนกลางเขามาควบคุมตลาดไดนั้น ในอนาคตพอคาคนกลางยอมสามารถกําหนดราคาได
ตามที่ตองการ จะสงผลตอระบบธุรกิจมะขามเทศทั้งระบบไมวาจะเปน เกษตรกรและกลุมเกษตรกร ผูรวบรวม
ผลผลิตมะขามเทศในชุมชน ธุรกิจโลจิสติกส รวมถึงผูบริโภคก็จะไดรับผลกระทบดังกลาวดวยเชนกัน
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 มะขามเทศ ซึ่งเปนผลไมไทยพื้นบานที่เปนไมผลขนาดใหญเจริญเติบโตเร็ว กิ่งเหนียว มีหนาม 
พบเหน็ไดแทบทกุภาคของประเทศไทย ไมวาจะเปนรมิถนน สวนหลงับาน หรอืทุงนา ทนทานตอสภาพแหงแลง
และดินเค็มไดด ีเหมาะท่ีจะปลูกไวเปนรมเงาและพืชบาํรงุดนิ เมือ่มอีายมุากข้ึน เนือ้ไมจะแข็งนาํไปใชประโยชน
เปนไมใชสอย และทําฟน ทําถาน ซึ่งการปลูกมะขามเทศน้ัน ควรขุดหลุมปลูกตนกลามะขามเทศ ขนาดกวาง 
50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ทิ้งระยะหางระหวางตนรอบทิศทาง 8 เมตร และขุดรองน้ําระหวาง
แนวตนมะขามเทศเพื่อใหมีนํ้าใชในการดูแลใหนํ้ารวมดวย ซึ่งจะทําใหไดตนมะขามเทศประมาณ 20 ตนตอไร 
ทั้งนี้กอนปลูกไดปรับสภาพดินดวยการใชปุยคอกรองพ้ืนเพื่อสรางแหลงอาหารรดน้ําสัปดาหละคร้ัง ควบคู
ไปกับการพรวนดินดูแลกําจัดวัชพืช ใสปุยคอกสลับกับปุยเคมี เดือนละครั้ง รอใหมะขามเทศเจริญเติบโต

ประมาณ 6 เดือน ก็จะติดดอกและเร่ิมใหผลผลิตเต็มท่ีเมื่ออายุไดประมาณ 1 ป โดยจะใหผลผลิตต้ังแต
เดือนมกราคมและสามารถเก็บผลผลิตออกจําหนายวันเวนวันไปจนสิ้นสุดเดือนมี.ค.ของทุกป ผลผลิต
เฉล่ียตอไรอยูที่ประมาณ 600 กิโลกรัมตอไร ตลอดชวงฤดูกาลเก็บเก่ียว ราคารับซื้อซ่ึงจะมีพอคาคนกลาง
มารับซื้อถึงสวนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท (ทองสุข ชูประทีป, 2556)
 อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เปนอําเภอหน่ึงที่เปนแหลงผลิตมะขามเทศท่ีสําคัญ แรกเร่ิม
มีพื้นที่ปลูกมะขามเทศประมาณ 250 ไร มีจํานวนตนมะขามเทศประมาณ 6,000 ตน เกษตรกร 80 ครัวเรือน 
(ธิติพัทธ ชัญถาวร, 2554)  ซึ่งมะขามเทศของอําเภอโนนไทยเปนมะขามเทศท่ีมีรสชาติดี หวาน เนื้อละเอียด 
ซึ่งจะแตกตางกับมะขามเทศเขตอ่ืน สาเหตุที่มะขามเทศอําเภอโนนไทยมีรสชาติดีนาจะเปนเพราะดินเค็ม 
ทําใหมะขามเทศอําเภอโนนไทยเปนท่ีนิยมของผูบริโภค ราคาขายสงจากสวนประมาณ 40-45 บาทตอกิโลกรัม 
ราคาขายปลีกประมาณ 80-90 บาทตอกิโลกรัม ทั้งน้ีบานดอนสระจันทร เปนหมูบานขนาดกลาง ในอําเภอ
โนนไทย ประชากรในหมูบานทํานา ทําสวน ทําไร และเลี้ยงสัตว มีการปลูกมะขามเทศตามหัวไรปลายนา 
แตเปนการปลูกไมมากเทาไร ซึง่ตอมามะขามเทศบานดอนสระจันทรไดรบัความนิยมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีรสชาติ
หวาน มนั อรอย และมฝีกใหญ จงึไดมีการขยายพันธุมะขามเพ่ิมมากขึน้ ชาวบานในหมูบานนยิมปลกูกนัมากขึน้ 
และใชชือ่พนัธุมะขามเทศของหมูบานวา “พนัธุเพชรโนนไทย” ปจจบุนัมเีกษตรกรในหมูบานกวา 80 ครอบครวั
ปรบัเปลีย่นสภาพพ้ืนที ่ซึง่เดิมทเีปนนาขาวและไรมนัสาํปะหลงั มาเปนสวนมะขามเทศพันธุนี ้ทาํใหสภาพพืน้ที่
ภายในหมูบานเต็มไปดวยตนมะขามเทศเกือบท้ังหมด และแตละปจะมีมะขามเทศจากหมูบานแหงนี้สงออกไป

จาํหนายยงัตลาดทัว่ทัง้ จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัอืน่ ๆ เกอืบทัว่ประเทศ ปละกวา 5,000 ตนั สรางรายได
เขาสูชุมชนปละกวา 10 ลานบาท สงผลใหการปลูกมะขามเทศเพ่ือสงขายกลายเปนอาชีพหลักของเกษตรกร
บานดอนสระจันทร โดยมีเกษตรกรท่ีปลูกมะขามเทศท่ีอําเภอโนนไทยเพ่ิมจํานวนข้ึนประมาณ 100 ราย 
บนพ้ืนทีร่วม 750 ไร ในทองที ่ตาํบลถนนโพธิ ์ตาํบลมะคา และ ตาํบลโนนไทย สรางรายไดปละกวา 63 ลานบาท 

(ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ, 2555) ทั้งนี้ผลผลิตมะขามเทศจากเกษตรกรจะออกชวง 4 เดือน คือ ตั้งแต ธันวาคม- 
มีนาคม ซึ่งผลผลิตที่ออกมาจํานวนมากจะมีพอคาคนกลางมารอรับซื้อถึงสวนของเกษตรกร และมีบางสวน
เนาเสียจึงตองทิ้งไปโดยไมเกิดประโยชนอีกเปนจํานวนมาก จะเห็นวายังมีขอจํากัดดานการผลิตและการตลาด
ของมะขามเทศ คณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นชองทางการนํามะขามเทศดังกลาวมาทําการแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑ
มะขามเทศ เชน นํ้ามะขามเทศพรอมดื่ม ไอศกรีมมะขามเทศ และแยมมะขามเทศ ที่สามารถยืดอายุเก็บรักษา

ไดนาน อีกทั้งเปนการสรางมูลคาใหกับมะขามเทศ และเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรในชุมชนไดดวย ถือเปน
ยกระดบัมะขามเทศโดยนาํเทคโนโลยีมาชวยแปรรูปเพือ่เพิม่ศักยภาพ รวมถึงการหาชองทางการจาํหนายตางๆ 
จงึเปนทีม่าในการศึกษาถึงกลยุทธการตลาดของผลิตภณัฑมะขามเทศแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมสูอตุสาหกรรม
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เชงิพานิชย ซึง่นบัเปนตนแบบของธุรกิจทีม่สีวนชวยเหลือชาวสวนรายยอย ลดปญหาผลผลิตการเกษตรลนตลาด 
และประคองราคาไมใหตกตํ่า รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑมะขามใหกับชุมชน สงผลใหชุมชนเขมแข็งและ
ยั่งยืนได
 ทัง้นีจ้ากการศึกษาสภาพท่ัวไปและจุดเดนของผลิตภัณฑเพือ่หาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑมะขามเทศ
แปรรปู โดย พวงพรภสัสร วริยิะ และ สภุาพร ลกัษณมธีนสาร (2559) พบวา ผูบรโิภคมคีวามตองการผลติภัณฑ
เคร่ืองดื่มนํ้ามะขามเทศในดานคุณประโยชน โดยมีความตองการดื่มแลวบํารุงรางกาย คิดเปนรอยละ 46 ดาน
รปูแบบมคีวามตองการรูปแบบของน้ํามะขามเทศเปนแบบพรอมดืม่ คดิเปนรอยละ 76 และ ไมควรเตมินํา้ผลไม
ชนิดอื่นเพื่อปรับกลิ่นรส คิดเปนรอยละ 67 นอกจากน้ีผูบริโภครอยละ 92 ตองการบริโภคขณะเย็น สําหรับ
ความตองการดานรสชาตพิบวา รอยละ 55.7 ตองการใหเครือ่งด่ืมนํา้มะขามเทศมีรสหวานปานกลาง รอยละ 46 
และ ตองการใหเครื่องดื่มนํ้ามะขามเทศไมมีการเติมกลิ่นใบเตย หรือ กระเจี๊ยบ คิดเปนรอยละ 51 ทั้งนี้
แนวทางการการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ํามะขามเทศ ควรดําเนินการผลิตใหมีรสชาติที่ถูกปากกับผูบริโภค 
มีราคาตอช้ินท่ีเหมาะสมกับคุณคาและประโยชนที่ไดรับ ควรมีชองทางการจัดจําหนายสินคาอยูใกลผูบริโภค
อยางครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และควรมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณคาและประโยชนของผลิตภัณฑ
แกผูบริโภคเพ่ือเพ่ิมการรับรูและการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมนํ้ามะขามเทศมากย่ิงขึ้น อีกทั้งเพ่ือสงเสริม
ใหผูบริโภคไดรูจักและรับรูวามีผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ นอกจากน้ีจากขอเสนอแนะของงานวิจัย 
ผูบริโภคใหความสําคญักับแนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑในดานการทําใหรสชาติถกูปากผูบรโิภค สรางตราสินคา
เพื่อเพิ่มการจดจํา และควรมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาและประโยชนของผลิตภัณฑ ดังนั้น 
ผูประกอบการควรใหความสําคัญอยางมากในเร่ืองของการผลิตใหไดมาตรฐานและมีความเปนอตัลกัษณทีช่ดัเจน
 ดังนั้น การศึกษากลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอการต้ังใจซ้ือของผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป จึงมี
วตัถปุระสงคเพือ่ ทราบถึงระดบัความตองการซ้ือของผูบรโิภคทีม่ตีอผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป ซึง่เปนปจจยั
ที่จะเชื่อมโยงและสงเสริมใหผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูปเปนที่ตองการของผูบริโภค พรอมทั้งชวยทําให
กลุมชาวบานผูผลิตมีรายได และสามารถพึ่งพาตนเองไดตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพ่ือศึกษากลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ

ประโยชนของการวิจัย
 เพ่ือใหทราบถึงกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการตั้งใจซื้อ และสามารถนําไปประยุกตในการ
สงเสริมกลยุทธตลาดเพื่อใหผูบริโภคมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ

 กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง“การวิเคราะหกลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ”

ผูวิจัยได ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิด
และสมมติฐาน ประกอบดวย ตัวแปรกลยุทธการตลาด (Marketing : MKT) ตัวแปรการรับรูของผูบริโภค 
(Receive : REC) และตัวแปรการตั้งใจซื้อ (Purchase intention PCI) ของการวิจัยไดดังภาพ 1
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กลยุทธการตลาด 

การรับรูคุณคา 

การตั้งใจซ้ือ 

H 1 H 3 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : Fishbein & Ajzen, 1975.

 สมมติฐานการวิจัย 
 H1: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูคุณคาของผูบริโภค
 H2: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป
 H3: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอการตั้งใจซื้อโดยผานการรับรูคุณคาของผูบริโภค

วิธีดําเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
  ประชากรท่ีใชในศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริโภคทั่วไปในประเทศไทย 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการสุมอยางมีระบบ (Systematic sampling) และ
มีขนาดใหญพอ ซึ่งสอดคลองกับ Kline (2011) ที่ไดกลาววาการวิเคราะหสมการโครงสรางขนาดตัวอยางควรมี 
200 ตัวอยางขึ้นไป (Tabacnick & Fidell, 1996) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรจํานวน 19 ตัวแปร ดังนั้น
ขนาดตัวอยางตองมีอยางนอย 380 ตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้ใชทั้งสิน 542 ตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม ที่ผานการหาความตรงเชิงเน้ือหา

จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พบวา มีดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเน้ือหา (Index 
of item-objective congruence) ในระดับสูง และผานการหาความเช่ือมั่น โดยนําแบบสอบถามไปทําการ

ทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนํามาคํานวณคาความเชื่อมั่น
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’s alpha coefficient) มีคาเทากับ 0.91 จากน้ัน
จึงนําไปใชจริงในการเก็บรวบรวมขอมูล (George & Mallery, 2003; Kline, 2005)

 3. การเก็บและรวบรวมขอมูล
  3.1 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไว 

เชน หนังสือพิมพ วารสาร บทความ สิ่งพิมพตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
  3.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการเก็บแบบสอบถามผูบริโภคกลุมเปาหมาย
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 4. การวิเคราะหขอมูล
  การวิเคราะหขอมูลใชสถติเิชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพือ่ทดสอบสมมติฐาน โดยการศึกษา
คร้ังนี้ใชการวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM: Structural equation modeling) โดยทําการตรวจสอบ
ความสอดคลองของตัวแบบ (Goodness of fit measure) เพื่อพิจารณาวาตัวแบบสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษจากคาดัชนีตาง ๆ ในตารางที่ 1 แลวนําผลท่ีไดมาสรุปและอภิปรายผล 

ตารางท่ี 1 คาสถิติในการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางตามสมมติฐานกับขอมูล
  เชิงประจักษ 

สถิติที่ใชวัดความสอดคลอง ระดับการยอมรับ

1. คาไค-สแควร ( )  ที่ไมมีนัยสําคัญหรือคา P-value สูงกวา 0.05 (Schumacker & 
Lomax, 2004)

2. คาสัดสวน / df มีคาไมควรเกิน 3.00 (Kline, 1998; Ullman, 2001)

3. คา GFI, AGFI, CFI มีคาตั้งแต 0.90-1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลอง (Byrne, 1994)

4. คา NNFI, TLI มีคาตั้งแต 0.90-1.00 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
(Hair, et al., 2010)

5. คา RMSEA มีคาตํ่ากวา 0.05 (Browne & Cudeck, 1993) (Stieger, 1990)

ผลการวิจัย

ตารางท่ี 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง

MRT REC PCI

MKT 1.00

REC 0.17 1.00

PCI 0.14 0.27 1.00

 สําหรับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา กลยุทธการตลาด (MKT) การรับรู

คุณคาของผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป (REC) และ การตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป (PCI) 
ตามตารางที่ 2 นั้น กลยุทธการตลาด (MKT) มีความสัมพันธเชิงบวกการรับรูคุณคาของผลิตภัณฑมะขามเทศ
แปรรูป (REC) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( =0.17, p<0.01) และมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตั้งใจซ้ือ

ผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป (PCI) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( =0.14, p<0.01) และการรับรูคุณคา
ของผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป(REC) มีความสัมพันธเชิงบวกมากที่สุด กับ การตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศ
แปรรูป (PCI) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( =0.27, p<0.01)
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 การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง
 ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง พรอมทั้งดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโครงสรางกลยุทธ
การตลาด ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 แสดงคาสถิตปิระเมนิความกลมกลนืของสมการเชงิโครงสรางกลยทุธการตลาดทีม่ผีลตอความตัง้ใจซือ้
  ผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป

ดัชนี เกณฑวัด ผลลัพธ ผลสรุป แนวคิดในการอางอิง

Chi-Square p. > 0.05 2.10 ผาน Hair et al. (1998; 2006), Bollen (1989) 
และ Sobel (1982)

CMIN/df. < 5.0 2.08 ผาน Bollen (1989) และ Diamantopoulos and 
Siguaw (2000)

GFI > 0.90 0.99 ผาน Hair et al. (1998; 2006) และ Browne and 
Cudeck (1993)

AGFI > 0.90 0.98 ผาน Durande-Moreau an Usunier (1999) 
และ Harrison Walker (2001)

NFI > 0.90 0.97 ผาน Hair et al. (1998; 2006) และ Mueller (1996)

IFI > 0.90 0.98 ผาน Hair et al. (1998; 2006) และ Mueller (1996)

CFI > 0.90 0.99 ผาน Hair et al. (1998; 2006) และ Mueller (1996)

RMR < 0.05 0.00 ผาน Diamantopoulos and Siguaw (2000)

RMSEA < 0.05 0.03 ผาน Hair et al. (1998; 2006) และ Browne and 
Cudeck (1993)

คา Chi-Square=2.10, CMIN/df=2.08, GFI=0.99, AGFI=0.98, NFI=0.97, IFI=0.98, 
CFI=0. 99, RMR=0.00, RMSEA=0.03

ภาพที่ 2 โครงสรางกลยุทธการตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูปผานการรับรู 
  ของผูบริโภค
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 จากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลนืของโมเดลตามสมตฐิานกบัขอมลูเชงิประจกัษ มเีงือ่นไขดงันี้ 
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2556)
 1. คาไคสแควร (Chi-Square: ) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบความกลมกลืนของโมเดลตามภาวะ 
สันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ในการทดสอบโมเดลตองการใหคาสถิติไคสแควร ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p >0.05) เพราะตองการยืนยันวาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษไมแตกตางกัน
 2. คาดัชนีอัตราสวนไคสแควรสัมพันธ (Relative Chi-Square Ratio :  /df) เปนอัตราสวนระหวาง
คาไคสแควรกับองศาอิสระ (ไคสแควรหารดวยองศาอิสระ) โดยควรมีคาระหวาง 2-5 ซึ่งในการวิจัยนี้ผูวิจัย
ไดกําหนดเกณฑไววาควรมีคานอยกวา 3
 3. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit Index : GFI) จะมีคาอยูระหวาง 0 และ คา 1 
โดยคาดัชนี GFI ควรมีคาสูงกวา 0.90 ซึ่งจะถือวาโมเดลกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

 4. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก (Adjusted goodness of fit index : AGFI) เมื่อนําดัชนี 
GFI มาปรับแก โดยคํานึงถึงขนาดองศาอิสระ ซึ่งรวมท้ังจํานวนตัวแปร และขนาดกลุมตัวอยางจะไดดัชนี 
AGFI ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคาดัชนี GFI โดยจะมีคาอยูระหวาง 0 และ 1 คาดัชนี AGFI ที่เขาใกล 1 
แสดงวาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยคาดัชนี AGFI ควรมีคา
สูงกวา 0.90
 5. ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root mean squared error of 
approximation : RMSEA) เปนคาสถติจิากขอตกลงเบือ้งตนเกีย่วกบัคาไคสแควรวาโมเดลตามภาวะสนันษิฐาน
มีความเที่ยงตรงสอดคลองกับความเปนจริงและเมื่อเพิ่มพารามิเตอรอิสระแลวคาสถิติมีคาลดลง โดยถา
คาดัชนี RMSEA ตํ่ากวา 0.05 แสดงวาโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลในเชิงประจักษ
ในระดับดี (Good fit) ถาอยูระหวาง 0.05-0.08 แสดงวาพอใชได และหากคาดัชนีอยูระหวาง 0.08-0.10 
แสดงวาไมคอยดี (Mediocre) และถามากกวา 0.10 แสดงวาไมดีเลย (Poor fit)
 6. คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative fit index: CFI) เปนดัชนี
ที่มาปรับแกปญหาของ RFI (Relative fit index) เพื่อใหดัชนีมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ดัชนีนี้จึงมาจาก
มาตรฐานของคาไคสแควรแบบ Noncentrally ดวยเชนกัน และเปนดัชนีที่ไมไดรับผลกระทบจากขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยควรมีคาไมตํ่ากวา 0.90

  ทั้งน้ีคาสถิติที่สอดคลองกลมกลืนกับโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษจะใชการพิจารณา

ตามโมเดลสมมติฐานท่ีตั้งไว หากสถิติที่คํานวณไดไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดก็จะตองปรับโมเดลใหม 
โดยอาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎี และคาดัชนีปรับแตงโมเดล (Model modification indices) ซึ่งเปนคาสถิติเฉพาะ
ของพารามิเตอรแตละตัวและปรับจนไดโมเดลท่ีมคีวามสอดคลองกลมกลืนกบัขอมลูเชิงประจักษ และมีคาสถิติ

ตามเกณฑที่กําหนด
  จากนั้นคณะผูวิจัยทําการวิเคราะหคาอิทธิพลและคา p-value ของการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

กลยทุธการตลาดท่ีมผีลตอการต้ังใจซ้ือผลติภณัฑแปรรูปจากมะขามเทศ มากท่ีสดุไดแก การรับรูคณุคาผลติภัณฑ 
มีคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.27 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 รองลงไดแก กลยุทธการตลาด มีคาอิทธิพลรวม
เทากับ 0.06 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหคาอิทธิพล และคา p-value

สมมติฐาน
คาน้ําหนักของ

ตัวแปรที่มีอิทธิพล
SE. p-value

กลยุทธการตลาด การรับรูคา 0.12 0.03 0.00**

กลยุทธการตลาด ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ 0.06 0.05 0.00**

การรับรู ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ 0.27 0.05 0.00**

** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

 ตอมาคณะผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
 H1: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเปนการยอมรับ H1 หรือ กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป มีคาน้ําหนักของตัวแปรเทากับ 0.06 โดยสามารถอธิบายแบบจําลองโมเดล
กลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอการต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูปไดรอยละ 1.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.001
 H2: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอการต้ังใจซ้ือผานการรับรูคุณคาของผลิตภัณฑมะขามเทศ
แปรรูป
 ผลการทดสอบสมมติฐานเปนการยอมรับ H2 หรือ กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอการตั้งใจซื้อ
ผานการรับรูคุณคาของผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป มีคานํ้าหนักของตัวแปร เทากับ 0.12 โดยสามารถอธิบาย
แบบจําลองโมเดลกลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูปไดรอยละ 8.00 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001
 H3: การรับรูคุณคามีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 ผลการทดสอบสมมติฐานเปนการยอมรับ H3 หรือ การรับรูคุณคามีอิทธิพลทางตรงตอการต้ังใจซ้ือ
ผลติภณัฑมะขามเทศแปรรปู มคีานํา้หนักของตวัแปร เทากบั 0.27 โดยสามารถอธบิายแบบจาํลองโมเดลกลยทุธ

การตลาดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูปไดรอยละ 8.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 

 การทดสอบสมมติฐานของโมเดลท้ังหมด ดังตารางท่ี 5
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการทดสอบตามสมมติฐานของโมเดล

สมมติฐานการวิจัย อิทธิพล
การรับรูคุณคาผลิตภัณฑ

มะขามเทศแปรรูป
การตั้งซื้อผลิตภัณฑ
มะขามเทศแปรรูป

คา
p-value

H 1: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพล
ทางตรงตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ
มะขามเทศแปรรูป

DE
IE
TE

0.06

0.06

0.00**

H2: กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทาง
ออมตอความตั้งใจซื้อผานการรับ
รูคุณคาของผลิตภัณฑมะขามเทศ
แปรรูป

DE
IE
TE

0.12 0.06
0.00
0.06

0.00**

H3: การรับรูคุณคาของผลิตภัณฑมี
อิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจซื้อ

DE
IE
TE

0.27

0.27

0.00**

R2 0.01 0.08

** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
R2 หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ

อภิปรายผล
 กลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ มีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Walker and Kent (2009a) กลาวคือ การสื่อสารทางตลาดท่ีเหมาะสมจะสงผลใหมีความต้ังใจซื้อเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้จากการทดสอบสมมติฐานพบวา กลยุทธการตลาดมีอิทธิพลทางออมตอการตั้งใจซื้อโดยผานการรับรู
คุณคาของผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป โดยสอดคลองกับ เกศสิรี ปนธุระ (2556) ที่พบวา การต้ังใจซ้ือซํ้า

ของผูบริโภคตอสินคาอาหารโอทอปจะเพ่ิมข้ึน ถาผู บริโภคมีทัศนคติดี มีการรับรู คุณคาเพ่ิมข้ึนและ

การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูคุณคาสินคาอาหารโอทอป จะเพิ่มขึ้นถาผูบริโภคมีทัศนคติดีเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จากขอคนพบน้ีวสิาหกิจชมุชนควรเนนประชาสัมพันธ คณุคาสินคา เสรมิสรางทัศนคติทีด่แีกผูบริโภคอยางจริงจัง
และตอเนื่อง จะชวยสงเสริมใหตระหนักรับรูคุณคาผลิตภัณฑอาหารและตั้งใจของผูบริโภค อันเปนวิถีทาง
ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันตอไป

 สรุปไดวา กลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ โดยมีความสัมพันธ
กับการรับรูคุณคาของผูบริโภค และความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑมะขามเทศแปรรูป โดยมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากน้ีการทดสอบสมมติฐานพบวา โมเดลในการวัดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
มี Chi-Square=2.10, CMIN/df=2.08, GFI=0.99, AGFI=0.98, NFI=0.97, IFI=0.98, CFI=0.99, 
RMR=0.00, RMSEA=0.03 ทุกคาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด สามารถอธิบายไดวา กลยุทธการตลาด 
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มีอิทธิทางออมตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑโดยผานการรับรูคุณคาของผูบริโภคไดรอยละ 8.0 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.001 ดังนั้น ผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชเพื่อวางแผนกลยุทธการตลาด 
โดยมุงเนนที่การสรางการรับรูใหกับกลุมเปาหมาย ไดแก การสรางการรับรูคุณคา การรับรูประโยชนของ
ผลิตภัณฑ การรับรูดานราคา ผานการสงเสริมการตลาดตาง ๆ การประชาสัมพันธ การโฆษณา การสราง
เรื่องราวของผลิตภัณฑโดยบอกกลาวความเปนมาของผลิตภัณฑที่มีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว การพัฒนา
ผลิตภัณฑที่สะทอนถึงอัตลักษณของชุมชน โดยการอาศัยส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรสรางช่ือ สรางสัญลักษณ
ผานตราสินคาหรือการออกแบบบรรจุภัณฑ การตั้งราคาใหมีความเหมาะสม รวมทั้งการเพิ่มชองทาง
การจัดจําหนายเพ่ือใหกลุมเปาหมายเขาถึงผลิตภัณฑไดอยางสะดวกและรวดเร็วตอบสนองความตองการของ
ผูบรโิภคไดอยางตอเนือ่ง นอกจากนีอ้าจพฒันาลกัษณะของผลติภณัฑใหมคีวามรวมสมยั โดยการคงเอกลกัษณ
ดั้งเดิมผสานดวยคุณภาพในการนํามาบริโภคใหเหมาะกับวิถีของคนรุนใหมเพื่อสนองตอบความตองการ
ของตลาดใหมที่เปนชองวางทางการตลาดที่สามารถทํากําไรได ทั้งนี้กลยุทธการตลาดดังกลาวยังเปนการสราง
รายไดและอาชีพใหกับเกษตรกรในชุมชนได ซึ่งถือเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง
และยั่งยืนสืบไป 
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 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจเพื่อใชเปนแผนที่นําทางการดําเนินธุรกิจ
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 2. ควรมีนํากลยุทธการตลาดโดยมุ งเนนที่การสรางการรับรู ไปทดลองใชกับผลิตภัณฑชุมชน
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กิตติกรรมประกาศ
 คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณองคการบริหารสวนตําบลถนนโพธ์ิ บานดอนสระจันทร ผูนําชุมชน 
เกษตรกรและกลุมแมบาน ผูปลูกมะขามเทศในชุมชนบานดอนสระจันทร ที่เสียสละเวลาและมีสวนรวม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามเทศ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณอยางสูงตอสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาท่ีสนับสนุนทุนและอํานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวง

ดวยดีตามความมุงมั่นตั้งใจของคณะผูวิจัย 
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