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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการตลาด 2) ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ 3) แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากลูกค้า จ านวน 400 คน และผู้เช่ียวชาญ จ านวน 7 คน 
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.5 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5  
มีอาชีพเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.0 
และส่วนใหญ่เลือกซื้อกระสารทแม่สนองเพราะรสชาติ คิดเป็นร้อยละ 72.5 และซื้อเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 
32.5 ส าหรับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองมีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก (�̅�=4.45) และแนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ควรมีการพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายและมีความคงทน ป้องกันแมลงได้ มีซองกันความช้ืนใส่ในกล่องหรือแพ็กเกจ
ควบคุมกลิ่นและกันความช้ืน ราคาค านึงต้นทุนต่อการก าหนดราคาหรือจัดโปรโมช่ันในสื่อออนไลน์ต่ ากว่าหน้าร้าน 
ช่องทางการจ าหน่ายฝากขายตามร้านขายของฝาก จุดจอดรถทัวร์ งานเทศกาลต่างๆ ประชาสัมพันธ์และแนะน า
สินค้าแต่ละประเภท ส่งเสริมโดยการเปรียบเทียบด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายของตนเองกับคู่แข่งขันและควรมีการ
กระตุ้นการซื้อด้วยโปรโมช่ันอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ: การพัฒนา / การส่งเสริมการตลาด / ผลิตภัณฑ์กระยาสารท 
 

Abstract 
This research aims to study.1)State of the market 2)Market factors affecting purchasing 

decisions 3)the methods to improve marketing of Mea Sanong’s Thai Sweet Cereal Bar product. 
The tool that used questionnaires the statistics used in data analysis were average, percentage, 
and standard deviation from 400 consumers questionnaire and in-depth interview from 7 experts 
to find mainly female 69.5% with 41-50years of age 34.5% of professional benefiting farmers 46.0% 
monthly income lower or equal to 5 ,0 0 0  baht 55% and most buy 72 . 5 %, mostly as souvenirs, 
representing 3 2 . 5 %. The marketing factors affecting purchasing decisions have a comment on a 
massive scale (�̅�=4.45) and the methods to improve marketing A variety of packaging formats and 
are durable. Insect Protection A pack of moisture put in a box or packet control odors and moisture. 
Taking into account price, costs, pricing or promotions in the online media store below. 
Consignment sales channels as the gift shop, parking spot, tours, festivals. PR and product 
categories Promoted by comparing the distribution channels of the competition and should be 
motivated to buy a promotion continues. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กระยาสารท คือ ขนมกวนท าจากข้าวเม่ารางที่คั่วแล้ว ข้าวตอกคั่วกรอบ ถ่ัวลิสงคั่ว งาขาวคั่วน้ าตาล 
มะพร้าว หัวกะทิ กวนเข้าด้วยกันจนเหนียวเกาะเป็นปึก เมื่อกวนได้ที่แล้วน าไปใส่บนใบตองแห้ง ทาเป็นแผ่นหนา
บางตามต้องการ ค าว่า กระยา แปลว่า อาหาร อาหารในท่ีท าในวันสารท คือ แรม 15 ค่ า เดือน 10 กระยาสารทเปน็
ขนมหวานจัด สามารถเก็บไว้ได้นาน นิยมกินคู่กับกล้วยไข่ จังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์
รวมถึงมีประเพณีต่างๆ อีกทั้งยังมีการกวนกระยาสารท เพื่อน าไปท าบุญที่วัด โดยสมัยโบราณมีการกวนกระยาสารท
กันทุกบ้าน ซึ่งในปัจจุบันขนมกระยาสารทมีการแข่งขันกันมากข้ึนกว่าในอดีต เพราะในปัจจุบันมีคนนิยมรับประทาน
ขนมกระยาสารทมากข้ึน จึงท าให้ผู้คนสนใจที่จะท าธุรกิจเกี่ยวกับขนมกระยาสารทกันมากขึ้นโดยจะมีสูตรของขนม
กระยาสารทที่ไม่เหมือนกัน เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้าน คนปัจจุบันนิยมมา
รับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และแต่ละร้านมีคู่แข่งขันท่ีมีทั้งรูปลักษณ์ การใส่บรรจุภัณฑ์ที่ดูทันสมัย ซึ่งดู
สวยงามแตกต่างจากเดิม เพื่อเป็นการชักจูงผู้บริโภคให้มีความสนใจมากขึ้น และมีการแข่งขันที่ดึงดูดใจลูกค้าของแต่
ละร้าน เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้น  

จากการลงพื้นที่กระยาสารทแม่สนอง ณ บ้านเกาะพิมูลพัฒนา ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร โดยสมาชิกกลุ่มกระยาสารทมีจ านวนท้ังหมด 20 คน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มกระยาสารท
แม่สนองได้มีการแยกกันไปท าหน้าที่ของตนเองหรือบางคนก็ไม่มีเวลา จึงเหลือแค่แม่สนองและลูกสาวได้สานต่อ
ธุรกิจกระยาสารท ท่ีมีช่ือตราผลิตภัณฑ์ว่า “กระยาสารทแม่สนอง” กันเอง และกระยาสารทแม่สนองเป็นสินค้า
พื้นเมืองเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระยาสารทไม่ใช่
สินค้าที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเนื่องมาจากประเพณีไทยโบราณ ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านนิยมกวน
กระยาสารทเป็นของหวานเพื่อถวายพระสงฆ์และแจกจา่ยแลกเปลี่ยนกันเป็นสื่อแห่งความสัมพันธ์ ความสามัคคีของ
ชุมชน ต่อมากระยาสารทมีปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคให้
ความส าคัญในฉลากแสดงวัน เดือน ปีที่ผลิต และวันหมดอายุ ความสะอาด ของวัตถุดิบและรสชาติความอร่อย 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่จ าหน่ายผู้บริโภคและปัจจัยการตลาดด้านการส่งเสริมการจ าหน่ายผู้บริโภค โดยมี
ความเห็นว่าควรส่งเสริมให้กระยาสารทเป็นสินค้าพื้นเมือง และการที่กระยาสารทเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด ท า
ให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากระยาสารทควรมีจ าหน่าย
ตลอดปี โดยไม่ควรจ ากัดสินค้าไว้จ าหน่ายในช่วงเทศกาลสารทไทยเท่านั้น เรื่องนี้บ่งช้ีถึงการเริ่มเปลี่ยนแปลง 
สถานภาพของประวัติศาสตร์จากผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมมาสู่การเป็นสินค้าเชิงตลาด ซึ่งส่วนมากจะขายได้ในช่วง
เทศกาล เช่น เทศกาลสารทไทย เทศกาลปีใหม่ เทศสงกรานต์ และการออกงานหรือบูทในแต่ละครั้ง แต่ถ้าในช่วงวัน
ธรรมดาก็มีขายได้บ้าง แต่ส่วนมากจะส่งออกตามร้านค้ามากกว่าที่จะขายเอง ซึ่งปัจจัยที่ขายได้น้อย เกิดจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก อย่างเช่น สามารถเลือกซื้อตามร้านท่ีเคยซื้อประจ า
หรือซื้อตามร้านที่มีรสชาติที่ถูกปาก และบางครั้งก็อาจขึ้นอยู่กับปริมาณของสินค้า บรรจุภัณฑ์ของสินค้า รวมถึง
ราคาของสินค้า ดังนั้นจึงเกิดการแข่งขันระหว่างกัน โดยมีทั้งที่เป็นกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร 
หรืออาจจะเป็นสินค้าต่างพื้นที่ที่ไม่ใช่ในจังหวัดก าแพงเพชร โดยแต่ละพื้นที่จะมีกลยุทธ์ทางการตลาดและรสชาติที่
ค่อนข้างแตกต่างกัน ส าหรับกระยาสารทแม่สนองจังหวัดก าแพงเพชรเป็นศูนย์จ าหน่ายกระยาสารทที่ด าเนินกิจการ
นี้ภายใต้ตราสินค้าแม่สนอง ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเองมาอย่างยาวนานพอสมควรจนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ในการ
ท าวิจัยครั้งนี้ทีมผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองต าบล
ลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระยา
สารทของแม่สนอง เพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนาให้กิจการกระยาสารแม่สนอง สามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้าคงยาวนาน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการภักดีใน ตราสินค้า รวมไปถึงดึงดูดความสนใจด้านรูปลักษณ์
และด้านแพ็คเกจให้เป็นที่รู้จักอย่างมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มียอดขาย
ตลอดทั้งปใีนอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ต าบล
ลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองต าบลลานดอกไม้ อ าเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร” มีขอบเขตของการศึกษาดังน้ี 

ขอบเขตเนื้อหา สภาพการตลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน เหตุผลที่เลือกซื้อ โอกาสในการเลือกซื้อ และปัจจัยทางการตลาดประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ 1) เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์กระยา
สารทของแม่สนอง จ านวน 2 คน ด้วยวิธีการเจาะจงผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ 2) ลูกค้า คือ ลูกค้ากลุ่มกระยาสารทของ
แม่สนอง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้าขายส่งและลูกค้าในชุมชนบ้านเกาะพิมูล สุ่มโดยตัวอย่างด้วยวิธีการ
เจาะจง ผู้ที่มีประสบการณ์ในการซื้อกระยาสารท จ านวน 400 คน   
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง หมู่  3 ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาเริ่มการท าวิจัย วันที่ 26 มีนาคม สิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
-เพศ 
-อาย ุ
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได้ต่อเดือน 
-เหตุผลที่เลือกซื้อ 
-เลือกซื้อในโอกาสมากท่ีสุดใด 
 

แนวทางการพัฒนาการตลาด
ผลิตภณัฑ์กระยาสารทแมส่นอง

ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ปัจจัยทางการตลาด 
-ผลิตภัณฑ ์
-ราคา 
-ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
-การส่งเสริมการตลาด 
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ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภณัฑ์กระยาสารทแม่สนองต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสมัพีนคร 

จังหวัดก าแพงเพชรจังหวัด 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาด

ผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งในการศึกษาจะท า
ให้ทราบถึงสภาพการตลาดและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และได้แนวทางการพัฒนาการตลาด
ผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อกระยาสารทของแม่สนอง ลูกค้าใน
ชุมชนและร้านที่น าไปจ าหน่าย ในจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้วิธีการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ซึ่ง
แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสภาพการตลาดและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์กระยา
สารทของแม่สนอง ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร เช่น ราคาของกระยาสารท รูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ รสชาติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ช่วยในการประมวลผลข้อมลู 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนา และสถิติที่ใช้ทดสอบส าหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปความถี่ โดยสถิติที่
น ามาใช้จะสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล ข้อสรุปที่ได้จะน าไปสู่การเสนอผลงานในรูปตาราง เพื่อทราบ
ปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีนคร และน าปัญหาไป
ตั้งค าถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองต าบล
ลานดอกไม้ อ าเภออ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เช่ียวชาญด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ 
การเงิน และเศรษฐศาสตร์ จ านวน 7 ท่าน ซึ่งแบบสัมภาษณ์ชุดนี้ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการตลาด เช่น ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการ
ตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 
 
สรุปผลการวิจัย 

สภาพการตลาด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.5 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 34.5 โดยมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 55.0 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อกระสารทแม่สนองเพราะรสชาติ และซื้อกระยาสารท
ของแม่สนองในโอกาสเป็นของฝาก โดยสรุปดังตารางดังตารางที่ 1-6 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตาม เพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

     ชาย 122 30.5 

     หญิง 278 69.5 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 

และเพศชาย จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 
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ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตาม อายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

     ไม่เกิน 20 42 10.5 

     21-30 ปี 57 14.3 

     31-40 ปี 121 30.3 

     41-50 ปี 138 34.5 

     มากกว่า 50 ปี 42 10.5 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 

รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 ช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.3 ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 10.5 และช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตาม อาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

     นักเรียน/นักศึกษา 31 7.8 

     ข้าราชการ 10 2.5 

     พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 1.8 

     พนักงานบริษัทเอกชน 23 5.8 

     เจ้าของกิจการ 19 4.8 

     แม่บ้าน/พ่อบ้าน 72 18.0 

     เกษตรกร 184 46.0 

     ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 54 13.5 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ มี

อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน คิดเป็นร้อยละ 18.0 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 13.5 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
7.8 พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 4.8 ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 
2.5 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตาม รายไดต้่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 

     ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 220 55.0 

     5,001-10,000 บาท 78 19.5 

     10,001-15,000 บาท 50 12.5 

     15,001-20,000 บาท 28 7.0 

     20,001 บาทขึ้นไป 24 6.0 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท       

คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ รายได้ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 รายได้ 10,001-15,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 12.5 รายได้ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.0 และรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
6.0 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลเหตุผลที่เลือกซื้อกระยาสารทแมส่นอง 

เหตุผลที่เลือกซื้อกระสารทแม่สนอง 
 จ านวน

(คน) 
ร้อยละ ล าดับ 

รสชาต ิ เลือก 
ไม่เลือก 

290 
110 

72.5 
27.5 

1 

คุณภาพของสินค้า เลือก 
ไม่เลือก 

146 
254 

34.4 
65.6 

3 

ขนาด เลือก 
ไม่เลือก 

66 
334 

16.5 
83.5 

8 

บรรจภุัณฑ ์ เลือก 
ไม่เลือก 

83 
317 

20.7 
79.3 

6 

มีความชอบอยู่แล้ว เลือก 
ไม่เลือก 

116 
284 

29.0 
71.0 

4 

ราคา เลือก 
ไม่เลือก 

247 
153 

61.7 
38.3 

2 

หาซื้อได้ง่าย เลือก 
ไม่เลือก 

100 
300 

25.0 
75.0 

5 

มีคนแนะน า เลือก 
ไม่เลือก 

74 
326 

81.5 
18.5 

7 

มีสถานท่ีจ าหน่ายหลากหลาย เลือก 
ไม่เลือก 

30 
370 

7.5 
92.5 

9 

มีการส่งเสรมิการขายโปรโมช่ัน เลือก 
ไม่เลือก 

24 
376 

6.0 
94. 

10 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า อันดับแรก คือ รสชาติ คิดเป็นร้อยละ 72.5 อันดับสอง คือ ราคา คิดเป็นร้อยละ 

61.7 อันดับสาม คุณภาพของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 34.4 อันดับสี่ คือ มีความชอบอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 29.0 และ
อันดับห้า คือ หาซื้อได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตาม ในโอกาสในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง 

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองในโอกาสใดมากที่สุด จ านวน(คน) ร้อยละ 

ซื้อเป็นประจ า เช่น บริโภคเอง บรโิภคในครอบครัว 70 17.5 

ซื้อช่วงเทศกาล เช่น วันข้ึนปีใหม่ สงกรานต ์ 67 16.7 

ซื้อในงานเทศกาลของจังหวัด เช่น งานนพพระเล่นเพลง งานสารทไทยกล้วยไข ่ 77 19.3 

ซื้อเป็นของฝาก 130 32.5 

ซื้อเพื่อไปจ าหน่ายต่อ 56 14.0 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง  ใน

โอกาสซื้อเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ ซื้อในงานเทศกาลของจังหวัด เช่น งานนพพระเล่นเพลง  
งานสารทไทยกล้วยไข่ คิดเป็นร้อยละ 19.3 ซื้อเป็นประจ า เช่น บริโภคเอง บริโภคในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 17.5 
ซื้อช่วงเทศกาล เช่น วันขึ้นปีใหม่, สงกรานต์ คิดเป็นร้อยละ 16.7 และซื้อเพื่อไปจ าหน่ายต่อ คิดเป็นร้อยละ 14.0 
ตามล าดับ 

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ต าบลลานดอกไม้ 
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4) 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.42) 
โดยสามารถสรุปแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 5 อันดับแรก ที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด พบว่า อันดับ
แรก คือ ตราสินค้ามีช่ือเสียง/ได้รับความนิยม อันดับสอง คือ 1) การห่อบรรจุภัณฑ์ดูสะอาด น่าซื้อ น่ารับประทาน 
2) ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และ 3) บรรจุภัณฑ์มีฉลากและตรารับรองคุณภาพ อันดับสาม คือ มีการ
รักษามาตรฐานในรสชาติ อันดับสี่ คือ วัตถุดิบที่ใช้ท ากระยาสารทเป็นวัตถุดิบธรรมชาต ิและอันดับที่ห้า คือ มีกระยา
สารทรูปแบบใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอ ตามโอกาสหรือเทศกาลต่างๆ 

2. ด้านราคา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก คือ มีราคาบอกชัดเจน อันดับสอง คือ ราคา
เหมาะสมกับขนาดและคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับ อันดับสาม คือ มีราคาสินค้าให้เลือกซื้อหลายหลาก 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า อันดับแรก คือ 1) มีการกระจายสินค้าตามสถานที่ขาย
หลากหลายสะดวกต่อการซื้อและ2) สามารถซื้อได้ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook  Line หรือสามารถโทรศัพท์
สั่งซื้อได้ อันดับสอง มีการกระจายตามสถานที่ขายเฉพาะหลัก เช่น ที่ตั้งกลุ่ม ร้านขายของฝาก ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
อันดับสาม คือ บูธจ าหน่ายตามงานเทศการของอ าเภอ  จังหวัด  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า อันดับแรก คือ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้
ลูกค้าได้รู้จักมากขึ้น เช่น ออนไลน์ อันดับสอง คือ มีการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตรงตามความตอ้งการ เช่น ลด 
แลก แจกแถม อันดับสาม คือ การลดราคากระยาสารทในกรณีที่ซื้อตามจ านวนที่ก าหนด  
 แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง สามารถสรุปแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ สรุปได้ว่า แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองจะต้องค านึงถึง
ด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งควรมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายและค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยหนึ่ง ให้เกิดความ
คุ้มค่าให้มีความน่าสนใจ เป็นที่สะดุดตา โดยด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ควรบอกรสชาติ วันหมดอายุ วันผลิตที่ชัดเจน 
รูปภาพที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ควรสื่อถึงรสชาติของแต่ละกล่อง และควรบอกรสชาติให้ชัดเจนที่หน้ากล่อง บรรจุภัณฑ์
ต้องมีความคงทน มีมาตรฐาน สามารถป้องกันแมลงเข้าไปกัดได้ และบรรจุภัณฑ์แบบซอง ควรมีสติ๊กเกอร์หรือฉลาก
ตราสินค้า และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อง่ายต่อการจดจ าและสร้างแบรนด์ให้โด่งดังยิ่งขึ้น ที่ส าคัญ
เจ้าของกิจการควรควบคุมมาตรฐานของส่วนผสมในตัวผลิตภัณฑ์ให้สมดุลในการผลิตแต่ละครั้งต้องเท่ากัน เพื่อคง
รสชาติดั้งเดิมของสินค้า และพัฒนารสชาติที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีการน าซองกันความช้ืนใส่ในกล่องหรือ
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แพ็คเกจ เพื่อควบคุมกลิ่นและกันความช้ืน รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ตัวผลิตภัณฑ์รักษาความคงเดิมไว้ได้
ยาวนาน ไม่ให้มีความหนืดหรือแห้งจนเกินไป  

2. ด้านราคา สรุปได้ว่า ควรค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยให้มากท่ีสุด ในการก าหนดราคาให้เหมาะสมกับทุก
เพศ ทุกวัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถซื้อรับประทานได้ตลอดช่วงเวลา และควรมีการจัดโปรโมชั่นหรือก าหนด
ราคาในสื่อออนไลน์ต่ ากว่าหน้าร้าน เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่า และเพิ่มจ านวนลูกค้ากลุ่มทดลองให้มากขึ้น และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง โดดเด่นและดูดีกว่าคู่แข่ง เพื่อเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้น รวมถึงก าหนดราคาให้
เหมาะสม 

3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย โดยมีช่องทางการจ าหน่าย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การขายโดยใช้พนักงาน  
2) อินเตอร์เน็ต 3) ด้านการโฆษณา ณ จุดขาย สามารถสรุปได้ว่า กิจการสามารถจ าหน่ายฝากขายตามร้านขายของ
ฝาก ร้านอาหาร จุดจอดรถทัวร์ ปั้มน้ ามัน จัดขายตามงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งถ้าทางกิจการมีพนักงานขายของกิจการ
อยู ่ควรแนะน าสินค้าแต่ละประเภทให้ลูกค้าได้ทราบ มีการแต่งกายเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อให้ผู้บริโภค เช่ือมั่นใน
ความสะอาดของสินค้า ซึ่งถ้าพนักงานขายที่มีอยู่ยังไม่สามารถสร้างรายได้หรือผลก าไรให้กับกลุ่ม  ควรมีการจัด
ฝึกอบรมหรือเปลี่ยนพนักงานใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น รวมถึงกิจการควรมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อ
สะดวกในการเข้าถึงและจะท าให้เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ และหลากหลายมากข้ึน โดยเพราะส่วนมากนิยมซื้อเป็นของฝาก
มากกว่าซื้อมาบริโภคเอง เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และท าให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น รวมถึงยังสร้างการ
รับรู้ของตราสินค้าเพิ่มมากขึ้นต่อผู้บริโภค และเพื่อเป็นอีกทางเลือกที่ให้ผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างพื้นที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการที่จะซื้อสินค้าก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ ในส่วน
ด้านการโฆษณา ณ จุดขาย ควรมีการจูงใจด้านการให้ทดลองชิมสินค้าก่อนซื้อสินค้า และมีการตกแต่งร้านที่ มีความ
โดดเด่นท่ีแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กระยาสารทอย่างชัดเจน รวมถึงมีการแสดงป้ายโฆษณา แสดงถึง
โปรโมช่ัน ป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน มีการโชว์สินค้าไม่ซับซ้อน ดูเรียบร้อย น่าเลือกซื้อและน่ารับประทาน 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด สามารถสรุปได้ว่า การส่งเสริมการขายหรือโปรโมช่ัน ควรจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการเปรียบเทียบด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และควรมีการกระตุ้นการซื้อ
ด้วยโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายที่หลากหลายมากข้ึนกว่าเดิม เช่น มีการร่วมกับบริษัท
ขนส่งในด้านการส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนในการส่ง และกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความประทับใจหรือการสร้างความภักดี
ต่อตราสินค้า โดยการกลับมาซื้อซ้ า โดยการส่งเสริมทางการตลาด สามารถแบ่งได้ 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการโฆษณา ควรสร้างการรู้จักตราสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการท าคลิปวีดีโอในการ
ประชาสัมพันธ์ ในด้านการเล่าเรื่องราวหรือประวัติความเป็นมาเพื่อดึงดูดลูกค้าโดยการใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวเผยแพร่
ตราสินค้าให้ประชาชนได้รู้จัก และในการออกบูธควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของกระยาสารทในเรื่องของ
ความโดดเด่นและความแตกต่างให้กับประชาชนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น 

2) ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ควรมีการฝึกฝนพนักงานให้ความความช านาญ สามารถอธิบายถึง
เอกลักษณ์และความแตกต่างของกระยาสารทแม่สนองได้อย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้า
และตัดสินใจซื้อ 

3) ด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีการจัดโปรโมช่ันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ
ของลูกค้า และมีตัวอย่างสินค้าที่สามารถให้ลูกค้าได้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า 

4) ด้านการเผยแพร่ข่าวสาร ควรมีการท าผ่านสื่อให้มากขึ้น เช่น การโฆษณาผ่านวิทยุกระจายเสียง 
ผ่านทางป้ายโฆษณาหรือสื่อต่างๆ ผ่านทางสังคมออนไลน์ Social Network  Line Facebook เพื่อท าให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง 

5) ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรมีทั้ง online offline และการออกบูธอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงเมื่อมี
ตัวแทนรับไปขายก็ควรให้ตัวแทนขายใส่ใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า และเกิดความภักดีใน
ตราสินค้าด้วยการสร้างความประทับใจต่อผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคมีการประชาสัมพันธ์ต่อหรือเกิดการบอกต่อแบบ 
ปากต่อปาก 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลเหตุผลที่เลือกซื้อกระยาสารทแม่สนองอันดับแรก คือ  รสชาติ ซึ่ง
ผู้บริโภคให้เหตุผลที่ว่า กระยาสารทแม่สนองมีรสชาติดั้งเดิม กลมกล่อม ไม่หวานมันจนเกินไป รวมไปถึงโอกาสใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองส่วนใหญ่ พบว่า ผู้บริโภคมีการเลือกผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองมาก
ที่สุด เพื่อซื้อเป็นของฝาก ที่ได้มาเที่ยวชมในอ าเภอเมืองก าแพงเพชร หรือกลับมาเที่ยวบ้าน จึงซื้อกลับไปฝากเพื่อน
ร่วมงานท่ีต่างจังหวัด ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองภาพรวมอยู่
ในระดับความคิดเห็นมาก (�̅�=4.42) ซึ่งสอดคล้องกับ กนกพิชญ์ มาลัยกุล (2550) ได้ท าการวิจัย ปัจจัยด้านการตลาด
บริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารและผับในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารและผับ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญใน
ระดับมาก เรียงล าดับได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ (ท าเลที่ตั้ง) (ค่าเฉลี่ย 4.32) ปัจจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.95) ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.87) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.83)  

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองด้าน
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากตราสินค้ามีช่ือเสียง/ได้รับความนิยม การห่อบรรจุภัณฑ์ดูสะอาด น่าซื้อ 
น่ารับประทาน ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีฉลากและตรารับรองคุณภาพ และจาก
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองจะต้องค านึงถึงด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งควรมีการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายและค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยหนึ่ง ให้เกิดความคุ้มค่าให้มีความน่าสนใจ เป็น
ที่สะดุดตา โดยด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ควรบอกรสชาติ วันหมดอายุ วันผลิตที่ชัดเจน รูปภาพท่ีใช้ในบรรจุภัณฑ์ควร
สื่อถึงรสชาติของแต่ละกล่อง และควรบอกรสชาติให้ชัดเจนที่หน้ากล่อง บรรจุภัณฑ์ต้องมีความคงทน มีมาตรฐาน 
สามารถป้องกันแมลงเข้าไปกัดได้ และบรรจุภัณฑ์แบบซองควรมีสติ๊กเกอร์หรือฉลากตราสินค้า และข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อง่ายต่อการจดจ าและสร้างแบรนด์ให้โด่งดังยิ่งขึ้น ท่ีส าคัญเจ้าของกิจการควร
ควบคุมมาตรฐานของส่วนผสมในตัวผลิตภัณฑ์ให้สมดุลในการผลิตแต่ละครั้งต้องเท่ากัน เพื่อคงรสชาติดั้งเดิมของ
สินค้า และพัฒนารสชาติที่หลากหลายมากข้ึน โดยมีการน าซองกันความชื้นใส่ในกล่องหรือแพ็คเกจ เพื่อควบคุมกลิ่น
และกันความช้ืน รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ตัวผลิตภัณฑ์รักษาความคงเดิมไว้ได้ยาวนาน ไม่ให้มีความหนืด
หรือแห้งจนเกินไป สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณทิชา ลาภศิริ และศรีเวียง ทิพกานนท ์(2547) ได้ศึกษาการส ารวจ
ความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปราจีนบุรีต่อกระยาสารท ได้เสนอแนวทางว่า ควรเน้นที่ปัจจัยรสชาติ
และความสะอาดในการผลิตโดยมีราคาขายที่เหมาะสม ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างต้องการในบรรจุกระยาสารทใส่
ถุงพลาสติกและปิดผนึกด้วยเครื่องผนึกความร้อน ที่รักษาความสด สะอาดและสามารถมองเห็นลักษณะของเนื้อ
กระยาสารทได้อย่างชัดเจนจะเน้นความสวยงามของบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นของฝาก 

ด้านราคา ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองด้านราคา 
อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ เนื่องจากมีราคาบอกชัดเจน ราคาเหมาะสมกับขนาดและคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับและมี
ราคาสินค้าให้เลือกซื้อหลายหลาก และจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาด้านราคา ควรค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วย
ให้มากท่ีสุด ในการก าหนดราคาให้เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถซื้อรับประทานได้ตลอด
ช่วงเวลา และควรมีการจัดโปรโมชั่นหรือก าหนดราคาในสื่อออนไลน์ต่ ากว่าหน้าร้าน เนื่องจากมีต้นทุนท่ีถูกกว่า และ
เพิ่มจ านวนลูกค้ากลุ่มทดลองให้มากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง โดดเด่นและดูดีกว่าคู่แข่ง เพื่อเพิ่ม
ราคาสินค้าให้สูงขึ้น รวมถึงก าหนดราคาให้เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทิยา ลันตาสืบ (2545) ได้ท าการ
วิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมของผู้บริโภคชาวไทยจากศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็นปัจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าท่ีระลึกประเภทหัตถกรรม
มากที่สุด โดยเน้นในเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยเมื่อซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมมาใช้ รองลงมาคือปัจจัย
ส่วนบุคคลคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคชาวไทย ส่วนปัจจัยด้านสังคมมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึก
ประเภทหัตถกรรมน้อยที่สุด โดยกลุ่มเพื่อนร่วมงานเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากกว่าคนอื่นเป็นปัจจัยทางด้านการตลาด 
ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่อง
ของการจัดแสดงสินค้าตัวอย่างในร้าน มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้ามากกว่าด้านอ่ืน ในด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคชาวไทย
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ให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้ามากที่สุดและปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้บริโภคชาวไทยให้ความคิดใน
เรื่องการจัดสินค้าภายในร้านเป็นหมวดหมู่ว่ามีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมมากกว่าด้านอื่น 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของ
แม่สนองด้านราคา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากมีการกระจายสินค้าตามสถานท่ีขายหลากหลายสะดวกต่อการซื้อ 
สามารถซื้อได้ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line หรือสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อได้ มีการกระจายตามสถานที่ขาย
เฉพาะหลัก เช่น ที่ตั้งกลุ่ม ร้านขายของฝาก ซุปเปอร์มาร์เก็ต และบูธจ าหน่ายตามงานเทศกาลของอ าเภอ จังหวัด 
และจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนากิจการสามารถจ าหน่ายฝากขายตามร้านขายของฝาก ร้านอาหาร จุดจอด
รถทัวร์ ปั้มน้ ามัน จัดขายตามงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งถ้าทางกิจการมีพนักงานขายของกิจการอยู่ ควรแนะน าสินค้าแต่ละ
ประเภทให้ลูกค้าได้ทราบ มีการแต่งกายเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อให้ผู้บริโภค เชื่อมั่นในความสะอาดของสินค้า ซึ่ง
ถ้าพนักงานขายที่มีอยู่ยังไม่สามารถสร้างรายได้หรือผลก าไรให้กับกลุ่ม ควรมีการจัดฝึกอบรมหรือเปลี่ยนพนักงาน
ใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากข้ึน รวมถึงกิจการควรมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและจะท าให้
เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ และหลากหลายมากข้ึน โดยเพราะส่วนมากนิยมซื้อเป็นของฝากมากกว่าซื้อมาบริโภคเอง เพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ และท าให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น รวมถึงยังสร้างการรับรู้ ของตราสินค้าเพิ่มมากขึ้นต่อ
ผู้บริโภคและเพื่อเป็นอีกทางเลือกที่ให้ผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เมื่อผู้บริโภคมี
ความต้องการที่จะซื้อสินค้าก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ ในส่วนด้านการโฆษณา ณ จุดขาย ควรมีการ
จูงใจด้านการให้ทดลองชิมสินค้าก่อนซื้อสินค้า และมีการตกแต่งร้านที่ มีความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์กระยาสารทอย่างชัดเจน รวมถึงมีการแสดงป้ายโฆษณา แสดงถึงโปรโมช่ัน ป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน 
มีการโชว์สินค้าไม่ซับซ้อนดูเรียบร้อยน่าเลือกซื้อและน่ารับประทานสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ 
(2545) ได้ศึกษา กลยุทธ์การตลาดส าหรับสินค้าชุมชนกลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้สรุปไว้ว่า การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าของกลุ่มบ้าน
สมุนไพรคีรีวง 20% ภายในปีแรกที่เริ่มด าเนินกิจกรรมทางการตลาดมนต์ภาคใต้ และภายในเวลา 5 ปี จะรักษา
ระดับการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยปีละ 5% ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือ ลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ในภาคใต้ท่ีใส่ใจกับสุขภาพของ
ตนเองและนิยมใช้สินค้าที่ผลิตจากสมุนไพรหรือวัตถุดิบจากธรรมชาติ กลยุทธ์หลั กที่ควรด าเนินการ คือ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจสรรพคุณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากกว่านี้เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารท
ของแม่สนองด้านราคา อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ เนื่องจากมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ลูกค้าได้รู้จัก
มากขึ้น มีการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตรงตามความต้องการ เช่น ลด แลก แจกแถมและการลดราคากระยา
สารทในกรณีที่ซื้อตามจ านวนที่ก าหนด และจากการศึกษาให้แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น 
ควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการเปรียบเทียบด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและควรมีการ
กระตุ้นการซื้อด้วยโปรโมช่ันอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายที่หลากหลายมากข้ึนกว่าเดิม เช่น มีการ
ร่วมกับบริษัทขนส่งในด้านการส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนในการส่งและกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความประทับใจหรือการ
สร้างความภักดีต่อตราสินค้า โดยการกลับมาซื้อซ้ า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนภดล คันทะพรม (2549) ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมชนิดเมด็เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตจตุจักร ได้สรุปไว้ว่า ราคาและ
การส่งเสริมการตลาด ที่มีควรมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และควรมีการส่งเสริมการขายบ้าง เพื่อ
กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค อีกครั้งควรมีการอบรมตัวแทนขายให้มีความรู้ที่เพียงพอต่อการตอบค าถามของ
ผู้บริโภคที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ และควรมีขนาดของผลิตภัณฑ์ และราคาให้เลือกที่
หลากหลายตามอ านาจในการซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นมรีาคาค่อนข้างสงู
มากมีการลดขนาดหรือเพิ่มความหลากหลายของขนาด และมีราคาที่เหมาะสมกับอ านาจในการตัดสินใจซื้อผู้บริโภค
จะมีการตัดสินใจซื้อท่ีง่ายขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปใช้ 
1. กิจการผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง ควรมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายและ

ค านึงถึงต้นทุนต่อหน่วยหนึ่งให้เกิดความคุ้มค่าให้มีความน่าสนใจและควรบอกรสชาติ วันหมดอายุ วันผลิตที่ชัดเจน 
รวมถึงรูปภาพที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ควรสื่อถึงรสชาติของแต่ละกล่อง  

2. กิจการผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง ควรค านึงถึงต้นทนุต่อหน่วยของการก าหนดราคาให้เหมาะสม
และควรมีการจัดโปรโมชั่นหรือก าหนดราคาในสื่อออนไลน์ต่ ากว่าหน้าร้าน เนื่องจากมีต้นทุนท่ีถูกกว่า  

3. กิจการผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง กิจการสามารถจ าหน่ายฝากขายตามร้านขายของฝาก 
ร้านอาหาร จุดจอดรถทัวร์ ปั้มน้ ามัน จัดขายตามงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งพนักงานขายหน้าร้าน ควรแนะน าสินค้าแต่ละ
ประเภทให้ลูกค้าได้ทราบ มีการแต่งกายเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในความสะอาดของสินค้า 

4. ควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการเปรียบเทียบด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และควรมีการกระตุ้นการซื้อด้วยโปรโมช่ันอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น
กว่าเดิม เช่น มีการร่วมกับบริษัทขนส่งในด้านการส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนในการส่ง และกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความ
ประทับใจหรือการสร้างความภักดีต่อตราสินค้า 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน จุดคุ้มทุนต่อการผลิตภัณฑ์กระยาสารทต่อ

ครั้ง และการศึกษาการวางแผนการเงินและบัญชี 
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