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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มลูกค้ากลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ 2) เพื่อ
ศึกษาการผลิตและการตลาดดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ 3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามของกลุ่มลูกค้า จ านวน 191 
คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 114 คน และเพศชาย จ านวน 77 คน มีอายุ 41-50 ปี 
จ านวน 69 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 69 คน มีรายได้ 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 59 คน 
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาผู้ให้ข้อมูลเคยซื้อผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ จ านวน 7 คน เอกลักษณ์และสีของดอกไม้จันทน์
ทั้ง 3 รูปแบบ (ดอกโบราณ ดอกคาร์เนชัน ดอกกุหลาบ) ราคาที่จ าหน่ายของดอกเดี่ยวและช่อ (ดอกโบราณ 0.80 
บาท ดอกคาร์เนชัน 1 บาท ดอกกุหลาบ 1 บาท)และช่อละ 15 บาท ผู้ให้ข้อมูลเห็นด้วยกับราคาในปัจจุบัน ผล
การศึกษาสภาพด้านการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาด้านราคา 
ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ / การตลาด / การผลิต 
 

Abstract 
This research aims to 1) to study the general condition of women's groups, church groups, 

customers, Wang 2) to study the production and marketing of women's group, the Chan flower 
Wang 3) Church to analyze the approach to developing marketing strategies of the women's group, 
the Chan flower Wang church. The tool used was a questionnaire and statistics used in the analysis 
of data is an average value and standard deviation percent. The data collected from the 
questionnaire of the customer group number of 191 people found that the majority of respondents 
are female, number 114 people and males, the number of people aged 41-50 years number 77 69 
people and agricultural careers. The number of people with an income 10,001-15,000 69 baht 59 
people duration 3 years ago, bought the product, sandalwood flowers. The number 7 people, and 
the color of the flower-Chan all 3 formats (ancient flower, carnations, Roses), the price of a single 
flower and bouquet (ancient 0.80 baht 1 baht, carnations, roses and bouquets of 15 baht 1 baht 
each, agree with current prices. The results of a study of the marketing of a women's group in the 
Chan Interestingly, Wang church. It found that overall picture there are reviews in most 
levels. When considering a list of aspects found to product reviews, ranks second to the pricing, 
distribution and marketing, respectively. 
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Keywords: Strategy / Marketing / Production 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิสาหกิจชุมชนเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และน าภูมิปัญญาของตนมาประยุกต์ใช้ และ
ยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันตลอด  จึงท าให้คนในชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนเกิดจากการน าเอาแนวทางทางเศรษฐกิจของชุมชนหรือแนวทางทางเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ (อานันท์ ตานัยศรี, 2555) 

วิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัดเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความส าคัญมาก เพราะการรวมกลุ่มวิสาหกิจในระดบั
จังหวัดได้มีการตระหนักถึงปัญหาและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในจังหวัดมี
รายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อกล่าวถึงวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัดในที่นี้จะกล่าวถึงจังหวัดก าแพงเพชร 
เนื่องจากประชาชนในจังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ท านาเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีพื้นท่ีเหมาะแก่
การเพาะปลูก แต่การเพาะปลูกก็ให้ผลผลิตที่ไม่ดีมากนักจึงท าให้ประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอจากการท า
การเกษตร เพราะพืชผลทางการเกษตรมีราคาที่ตกต่ าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ดังนั้นจึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้อง
หาอาชีพเสริม ดังนั้นทางหน่วยงานราชการและผู้น าชุมชนแต่ละชุมชนต้องมีการปรึกษากับทางหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
เป็นการคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนและประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น ส าหรับต าบลเทพนคร 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ก็เป็นต าบลหนึ่งที่ได้น าวิสาหกิจชุมชนมาใช้ในชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและ
คนในชุมชน จึงเกิดการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีในชุมชนในการผลิตดอกไม้จันทน์ขึ้น จึงเรียกวิสาหกิจชุมชนนี้ว่า 
วิสาหกิจชุมชนในการท าดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

เมื่อกล่าวถึงดอกไม้จันทน์ก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีไว้ส าหรับการไว้อาลัยให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและยังเป็นการ
แสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจ และปัจจุบันดอกไม้จันทน์ก็มีการประดิษฐ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลายและมีสีสันที่
หลากหลายเพิ่มขึ้น (พลอยแสง เอกญาติ, 2560) การผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ต าบลเทพนคร 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยน้ าทิพย์ มลจิราพงษ์ (2561, มีนาคม 30). ท าให้ทราบว่าใน
การผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ทางเทศบาลได้น าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายให้กับทางกลุ่มสตรี แล้วน า
ผลก าไรที่ได้มาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม หลังจากนั้นทางเทศบาลเห็นว่าดอกไม้จันทน์มีมากเกินจนทางเทศบาลรับไม่ไหว
จึงหยุดรับไปจ าหน่าย จึงท าให้ปัจจุบันจึงเหลือแค่ผู้ช่วยน้ าทิพย์ มลจิราพงษ์ เพียงคนเดียวท่ียังคงท าดอกไม้จันทนต์อ่ 
ส่วนเงินลงทุนก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนเดิมและยังไม่มีตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดท าวิจัยเรื่อง 
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์
ต าบลเทพนคร อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร ให้มีประสิทธิภาพสามารถเข้าสู่ตลาดมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มลูกค้ากลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. เพื่อศึกษาการผลิตและการตลาดดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวงโบสถ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  

3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ต าบล
เทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง"แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบา้นวังโบสถ์ 
ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร" มีขอบเขตของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
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ขอบเขตเนื้อหา 

ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้าน
วังโบสถ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ ประกอบด้วย ทฤษฏี
เกี่ยวกับการพัฒนา ทฤษฎีการผลิต กลยุทธ์ทางการตลาด และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้ก าหนดพื้นที่การวิจัยในขอบเขตของหมู่ที่ 1 ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ จ านวน 191 คน (รพีวรรณ์ พิมพ์จันทร์, ม.ป.ป.) 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
การวิจัยการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ศึกษากลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ 

ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ขอบเขตด้านเวลา 

ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อการประเมิน กลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 1 
ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ส ารวจ การศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การด าเนินวิจัยไม่มีการสร้างสถานการณ์เพื่อ
ศึกษาและเป็นการค้นหาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว 

2. เสนอช่ือเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางการเงินและการธนาคาร เป็นการเสนอช่ือเรื่องให้กับ
อาจารย์ให้ตรงกับประเด็นของปัญหา โดยการใช้ค าที่บ่งบอกให้ทราบถึงประเภทของการวิจัย 

3. สร้างแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือการวิจัยที่น ามาใช้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็น
แบบสอบถามมีทั้งแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามปลายปิด ในการสร้างแบบสอบถามนั้นข้อค าถามของ
แบบสอบถามจะถูกสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรที่จะวัด 

4. อาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาให้ความเห็นเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความตรงของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 

5. ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อน าไปใช้จริง น าแบบสอบถามมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งเพื่อหา
ข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการรายละเอียดของสถิติบรรยายสรุป ซึ่งเป็นการบรรยายสรุปกลุ่ม
ข้อมูลในลักษณะต่างๆ ก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัด โดยวิเคราะห์ดูว่าเนื้อหาสาระใดบ้างที่ต้องการให้ผู้เกิดการ
เรียนรู้ แต่ละหัวข้อเหล่านั้นต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมอะไรจากนั้นจัดท าตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

7. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล เป็นการสรุป ประเมินหรือขยายผลของการวิจัย  เพื่อเป็นการให้
เหตุผลยืนยันว่าผลการวิจัยที่ได้น่าเช่ือถือ ถูกต้องเป็นจริง โดยให้เห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยตรงตามข้อเท็จจริงท่ีพบ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยคนอื่นผลการวิจัยนัน้เป็นไปตาม
แนวความคิด 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาประมวลผลข้อมูล โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การประเมินความพอใจ หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 1 ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า โดยก าหนดค่าคะแนนออกมา 5 ระดับ (บุรินทร์ รุจจนพันธ์, 2556) ดังนี ้

ระดับคะแนนระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
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ระดับคะแนนระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ระดับคะแนนระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับคะแนนระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ระดับคะแนนระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สดุ 

 
การใช้คะแนนเฉลีย่ระหว่างคะแนนสูงสุดและต่ าสดุมาจดัระดับซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  

มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก  4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
น้อย  2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้การค านวณทางสถิติดังนี้ 
1. ค่าเฉลี่ย 

�̅� =  
∑ 𝑥

𝑛
 

 
เมื่อ �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 
 ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
 𝑛 แทน จ านวนประชากร 

2. ร้อยละ 

𝑃 =
𝐹

𝑁
 × 100 

 
เมื่อ P แทน ค่าเฉลี่ย 
 F แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นรอ้ยละ 
 N แทน จ านวนความถี่ท้ังหมด 

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 

เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ∑(𝑥 − �̅�)2 แทน ผลต่างจากคา่เฉลีย่ก าลังสอง 
 N แทน จ านวนประชากร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

         
  
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

ตัวแปรต้น 
- ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มลูกค้า 
- หลักการตลาด 
- หลักการพัฒนา 

ตัวแปรตาม 

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดในการผลติดอกไม้จันทน์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรี
บ้านวังโบสถ์ กรณีศึกษา: หมู่ที่ 1 ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

1. ส ารวจ การศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการด าเนินวิจัยไม่มีการสร้างสถานการณ์เพื่อศึกษา
และเป็นการค้นหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว 

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 
3. สร้างแบบสอบถาม 
4. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
5. ทดลองใช้แบบสอบถาม 
6. ปรับปรุงแบบสอบถาม 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สมาชิกของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ทางเทศบาลต าบลเทพนครได้มีการจัดตั้งกลุ่ม และได้งบประมาณมาจากกลุ่ม “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ONE 
TAMBON ONE PRODUCT ช่ือย่อ “OTOP” เป็นจ านวนเงินประมาณ 20,000 บาท ได้มีการฝึกอบรมการท า
ดอกไม้จันทน์และอยากให้กลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์มีอาชีพเสริม  
 จากการศึกษาของกลุ่มลูกค้ากลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 191 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.70 และเพศชาย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 มีอายุระหว่าง อายุ 41-50 จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.10 อาชีพเกษตรกร จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 มีรายได้ 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.90 
 
ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละข้อมูลรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรายได้ 6 3.10 
ต่ ากว่า 1,500 บาท 4 2.10 
1,500-3,000 บาท  21 11.00 
3,001-5,000 บาท 33 17.30 
5,001-10,000 บาท 57 29.80 
10,001-15,000 บาท 59 30.90 
มากกว่า 15,000 ขึ้นไป 11 5.80 

     
 จากตารางที่ 1 แสดงจ านวน ร้อยละข้อมูลรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 รองลงมามีรายได้ 5,001-10,000 
บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 และมีรายได้ 3,001-5,000 บาท ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพด้านการตลาดในแต่ละด้าน 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ร้อยละของระดับ

ความคิดเห็น 
ระดับความ

คิดเห็น 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.47 .52 89.40 มากที่สุด 
ด้านราคา 4.33 .64 86.60 มากที่สุด 
ด้านการจัดจ าหน่าย 4.22 69 84.40 มากที่สุด 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.20 .58 84.00 มาก 

รวม 4.31 .61 86.20 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพด้าน
การตลาดในแต่ละด้าน ทั้งหมด 4 ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
�̅� = 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอันดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 รองลงมา คือ ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 ด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านผลิตภัณฑ ์ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
ความเหมาะสมของขนาดดอกไม้จันทน์ทั้ ง  3 
รูปแบบ(ดอกโบราณ, ดอกคาร์เนชัน, ดอกกุหลาบ) 

4.68 .49 มากที่สุด 

ความคงทนของดอกไม้จันทน์ทั้ง 3 รูปแบบ (กลีบ
ดอกไม่แตก,กาวไม่หลุด) 

4.46 .55 มากที่สุด 

ความเหมาะสมของการตกแต่งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 4.37 .50 มากที่สุด 
มีการรับประกันกรณีของเสียหาย 4.37 .55 มากที่สุด 

รวม 4.47 .52 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  �̅� = 4.47 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด พบว่า อันดับแรกคือ ความเหมาะสมของขนาด
ดอกไม้จันทน์ทั้ง 3 รูปแบบ (ดอกโบราณ, ดอกคาร์เนชัน, ดอกกุหลาบ) ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.68 รองลงมา คือ ความคงทนของดอกไม้จันทน์ทั้ง 3 รูปแบบ (กลีบดอกไม่แตก, 
กาวไม่หลุด) ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.46 และอันดับสุดท้าย
คือ ความเหมาะสมของการตกแต่งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ , มีการรับประกันกรณีของเสียหาย ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.37 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านราคา 

ด้านราคา �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
ราคาต่ าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
มีการก าหนดราคาสินค้าให้ผู้บริโภคให้เลือกได้
หลายระดับราคา 

4.27 
4.41 
4.31 

.81 

.57 

.54 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.33 .64 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านราคา พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.33 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ 3 อันดับแรกที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด พบว่า อันดับแรกคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ผู้ตอบ
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แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.41 รองลงมา คือ มีการก าหนดราคาสินค้า
ให้ผู้บริโภคให้เลือกได้หลายระดับราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 
4.31 และอันดับสุดท้ายคือ ราคาต่ าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ 
มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.27 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัดจ าหน่าย 

ด้านการจัดจ าหน่าย �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
สถานที่จ าหน่ายตั้งอยู่ในแหล่ง หรือสถานที่สะดวก
และง่ายต่อการเดินทางของลูกค้า 
สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกสบาย 
มีที่นั่งรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

4.53 
 

3.94 
4.18 

.53 
 

.95 

.60 

มากที่สุด 
 

มาก 
มาก 

รวม 4.22 .69 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัด
จ าหน่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.22 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกท่ีมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด พบว่า อันดับแรกคือ สถานท่ีจ าหน่ายตั้งอยู่ใน
แหล่งหรือสถานท่ีสะดวกและง่ายต่อการเดินทางของลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.53 รองลงมา คือ มีที่นั่งรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.18 และอันดับสุดท้ายคือ สถานท่ีจอดรถมีความ
สะดวกสบาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย �̅� = 3.94 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
มีการร่วมท าบุญกับญาติที่มาซื้อผลิตภณัฑ์
ดอกไม้จันทน์ทุกคน (เพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติ
ของผู้เสียชีวิตที่มีงบน้อย) 
มีการบริจาคให้กับทางวัด (เพื่อเป็นการร่วมท าบุญ
ให้กับทางวัดและผู้ เสียชีวิต อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น) 
มีการโฆษณาผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน 

4.42 
 
 

4.20 
 
 

3.97 

.61 
 
 

.48 
 
 

.64 

มากที่สุด 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
รวม 4.20 .58 มาก 

 
จากตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการส่งเสริม

การตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  �̅� = 4.20 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกท่ีมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด พบว่า อันดับแรกคือ มีการร่วมท าบุญกับญาติ
ที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ทุกคน (เพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติของผู้เสียชีวิตที่มีงบน้อย) ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.42 รองลงมา มีการบริจาคให้กับทางวัด (เพื่อเป็นการร่วม
ท าบุญให้กับทางวัดและผู้เสียชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น) ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.20 และอันดับสุดท้ายคือ มีการโฆษณาผ่านหอกระจายข่าวของ
ชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย �̅� = 3.97 ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษา การผลิตและการตลาดดอกไมจ้ันทน์ จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ดอกไมจ้ันทน์ในปัจจุบัน พบว่า 
มีผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบ คือ 1) ดอกโบราณ 2) ดอกคาร์เนชัน 3) ดอกกุหลาบ 

จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ในปัจจุบัน พบว่า มีผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบ คือ 1) ดอกโบราณ  
2) ดอกคาร์เนชัน 3) ดอกกุหลาบ มีลักษณะของดอกไม้จันทน์ 2 ลักษณะ คือ 1) ดอกเดี่ยว 2) ดอกช่อ จากการ
สัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้ การท าดอกไม้จันทน์ในระยะเริ่มแรกที่ได้ผลผลิตมีเพียงแค่รูปแบบเดียว 
ได้แก่ ดอกโบราณ ตลอดระยะเวลาก็พยายามคิดและออกแบบการผลิตดอกไม้จันทน์อยู่เรื่อยๆ จนปัจจุบันมี
ดอกไม้จันทน์อยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ดอกโบราณ 2) ดอกคาร์เนชัน 3) ดอกกุหลาบ 

ด้านการตลาด พบว่า ในระยะแรกดอกไม้จันทน์ที่ผลิตได้ทางเทศบาลเป็นผู้ช่วยจ าหน่ายหลังจากนั้นทาง
เทศบาลเห็นว่าดอกไม้จันทน์มีมากเกิน จนทางเทศบาลรับไม่ไหวจึงหยุดรับไปจ าหน่าย ส่งผลให้ทางกลุ่มไม่มีที่
จ าหน่ายดอกไม้จันทน์เป็นประจ า 

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 
จากการศึกษาสภาพด้านการตลาด พบว่า มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้าน

การจัดจ าหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการส ารวจด้านความคิดเห็นต่อความเหมาะสม เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย 
ที่มีอยู่ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านราคา และ
สุดท้าย ด้านการจัดการ 

จากข้อมูลดังกล่าว จากการเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับประธานกลุ่มเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปสู่แนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ จากการสัมภาษณ์ท าให้ได้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะ – มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ให้ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้า ความเชื่อของลูกค้า เช่น ลูกค้ามีความเช่ือเรื่อง สีขาว-ด า เพราะเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต 

ด้านการจัดจ าหน่าย ข้อเสนอแนะ – สร้างจุดเด่นกับสถานที่จ าหน่ายดอกไม้จันทน์ เช่น ติดตั้งป้ายไวนิล  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อเนอแนะ – มีการโฆษณาผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน เนื่องจาก ลูกค้าส่วน

ใหญ่ยังไม่รู้จักกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ที่ผลิตดอกไม้จันทน์ในปัจจุบัน 
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์

ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการตลาดในการ
ผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าในแต่ละด้าน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 ด้าน
ผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.47 คิด
เป็นร้อยละ 89.40 ด้านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.33 
คิดเป็นร้อยละ 86.60 ด้านการจัดจ าหน่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย �̅� = 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย �̅� = 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิฑูรย์ แก้วใส 
(2551) แนวทางการพัฒนาการตลาดปูทะเลมีชีวิตใน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้ 
เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการตลาดปูทะเลมีชีวิต ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการ
ตลาดปูทะเลมีชีวิต ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านผลิตภัณฑ์ปูทะเลมีชีวิตที่จ าหน่ายใน 
อ าเภอแม่สอดเป็นการน าเข้ามาจากประเทศเมียนมาร์ ส่วนใหญ่แล้วปูทะเลมีชีวิตที่จ าหน่ายนั้นตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค การควบคุมคุณภาพปูทะเลมีชีวิต ผู้ประกอบการค้าจะต้องมีการรักษาคุณภาพของปูทะเลมีชีวิตโดย
วิธีการควบคุมภาชนะการบรรจุ ระยะเวลาในการขนส่ง และการจัดขนาดปูทะเลมีชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากปูทะเลมีชีวิต
เป็นสินค้าที่ใช้ในการบริโภคสิ่งที่ต้องค านึงถึงก็คือ คุณภาพของปูทะเลมีชีวิตและความปลอดภัยในด้านสุขอนามัย 
ด้านราคาปูทะเลมีชีวิตนั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดประเภทปริมาณการน าเข้า และฤดูกาลเนื่องจาก
การก าหนดราคานั้นเป็นไปตามปริมาณการน าเข้าด้านการจัดจ าหน่าย ท าเลที่ตั้งของร้านขายปลีกท่ีจ าหน่ายปูทะเลมี
ชีวิตตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวตลาดริมเมยอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และด้านการส่งเสริมการตลาดมีการค้าแบบ
ผูกขาดมีลูกค้าประจ า จึงไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและส่วน
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ใหญ่จะมีการแข่งขันมากกว่าการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของด้านผลิตภัณฑ์มีความเหมือนในส่วนของความ
เหมาะสมและความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ด้านราคามีความเหมือนในส่วนของให้เลือกหลายระดับ และ
ราคามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่ายมีความเหมือนในส่วนของมีท าเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการ
เดินทาง และง่ายต่อการหาซื้อและส่วนของความแตกต่างในด้านการส่งเสริมการตลาด แนวทางการพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาด ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ จะมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของชุมชนส่วนแนว
ทางการพัฒนาการตลาดปูทะเลมีชีวิตในอ าเภอแม่สอด จะมีการค้าแบบผูกขาดและไม่มีการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์ใดๆ 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
1. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ประสบปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนั้น ควรให้

ผู้น าชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนและชุมชน
บริเวณใกล้เคียงได้รับทราบเกี่ยวกับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ประสบปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในการท าเกสร
ดอกไม้จันทน์โดยจะใช้ลวดเป็นอุปกรณ์ควรเปลี่ยนมาใช้เป็นก้านธูปแทน และการประกอบกลีบดอกของ
ดอกไม้จันทน์ซึ่งจะใช้กาวเพ่ือให้มีความคงทนควรเปลี่ยนจากการใช้กาวมาเป็นการใช้ด้ายพันแทน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ให้มีความ

หลากหลายมากข้ึน  
2. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการที่จะเข้ามาส่งเสริม

การตลาดของผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์  
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