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          การศึกษาวิจยัครั้งนี้มีจดุมุงหมาย เพื่อศึกษาปจจัยทางดานพฤติกรรมผูบริโภคและสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเห็ด ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ คือ  ผูบริโภคเห็ดในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ 
จํานวน 399 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ใชโปรแกรม SPSS for 
Window Version 11 ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  สถิติเบื้องตนที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คอื คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน   สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  ประกอบดวย  การ
ทดสอบคาท ี  เพื่อทดสอบความแตกตางของประชากร 2 กลุม  การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
เพื่อทดสอบความแตกตางของประชากรตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป  และการทดสอบความแตกตางรายคู  
กรณีที่พบวามคีวามแตกตางของประชากรตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป  นอกจากนัน้ยงัมกีารทดสอบโดยใชการ
วิเคราะหความถดถอยเชงิพหุ  เพื่อทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีผลตอตวัแปร
ตามเพยีงตัวแปรเดียว  
 ผลการวิจยัพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายรุะหวาง 20-30 ป สวน
ใหญมีอาชพีเกษตรกร/ชาวสวน มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท  และมีระดับการศึกษา
มัธยมปลาย/ปวช.  ผูบริโภคเห็ดมีระดับความคิดเหน็เกีย่วกับสวนประสมการตลาดทุกดาน คอื  ดาน
ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดในระดับปานกลาง มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบริโภคดานรวม ดานคุณสมบัติเห็ดทีบ่ริโภค เหตุผลที่เลือกบริโภค  
ชวงเวลาการเลือกบริโภคและลักษณะการบริโภค  ในระดับบางครั้ง   มีพฤติกรรมผูบริโภคในดานชนิด
เห็ดที่เลือกบริโภค และดานกลุมที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมผูบริโภค  ในระดับนอยครั้ง  คนสวนใหญมี
ปริมาณการบริโภคเห็ด 1 กิโลกรัมตอคร้ัง  มีความถี่ในการบริโภค 2 คร้ังตอเดือน   มรีะดับการตัดสินใจ
ซื้อในดานการทดลองซื้อในระดับตํ่า และมรีะดับการตัดสินใจซื้อในดานการซื้อซ้ําและการตัดสินใจหลัง
การซื้อในระดบัปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  สรุปไดดังนี ้
 1. จากการศึกษาสมมติฐานการวิจยัเรื่อง ผูบริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย 
เพศ อายุ อาชีพ  ระดับรายไดตอเดือน ระดับการศึกษา แตกตางกนั มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค
แตกตางกนั ผลการวิจยัพบวา ในดานเพศ ผูบริโภคเห็ดทีม่ีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเห็ด



ในดานรวมและรายดานไมแตกตางกนั ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติที ่0.05   ในดานอายุ ผูบริโภคเหด็ที่มี
อายุแตกตางกนั มีพฤติกรรมดานชนิดเหด็ที่บริโภค และดานปริมาณการบริโภคแตกตางกนั ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.01 และ0.05  ดานอาชีพผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพแตกตางกนั มีพฤติกรรมดาน
ชนิดเห็ดที่บริโภค ดานชวงเวลาการเลือกบริโภค และดานปริมาณการบริโภคแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.01  ดานรายได ผูบริโภคเห็ดทีม่ีรายไดแตกตางกนั มพีฤตกิรรมผูบริโภคดาน
รวม แตกตางกนั ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  ดานระดับการศึกษา ผูบริโภคเห็ดที่มรีะดับ
การศึกษาแตกตางกัน มพีฤติกรรมดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภคและดานลักษณะการบริโภคแตกตางกนั 
ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิที ่0.01  
 2. จากการศึกษาสมมติฐานการวิจัยเรื่อง สวนประสมทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ, 
ราคา,  ชองทางการจัดจําหนาย,   การสงเสริมการตลาด     และพฤติกรรมผูบริโภค สามารถทาํนาย
การตัดสินใจซือ้เห็ดในเขตอาํเภอหลมสัก  และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  ผลการวิจยัพบวา 
ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือก  พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค  พฤตกิรรม
ผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธพิลและสวนประสมการตลาดดานราคา  สามารถใชทํานายการตัดสนิใจซื้อ
เห็ดดานการทดลองซื้อได  ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิตทิี ่ 0.01 และสามารถทํานายไดรอยละ 12.29 
ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเหด็ สามารถใชทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานการซื้อซ้ําและ
การตัดสินใจซือ้เห็ดหลงัการซื้อได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 โดยสามารถทํานายได
รอยละ 13.9 และ14.9 ตามลําดับ และปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธพิล และสวนประสม
การตลาดดานผลิตภัณฑ สามารถใชทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานรวม ไดรอยละ 21.5 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   
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 The purpose of this research was to study consumer behavior and marketing mix 
affecting buying decision on mushroom at Romsak and Kao Koa districts in Phetchaboon 
province. The samples for this research were 399 mushroom consumers from Romsak and 
Kao Koa districts. Questionnaires were used as a tool for data collection which was 
analyzed by using Statistical Package for Social Science program. The statistics used for 
data analyzing were percentage, mean and standard deviation. The statistics used for 
hypothesis testing were independent t-test used for difference analysis of 2 populations, 
one-way analysis of variance used for difference analysis for more than 2 populations; also, 
pair comparison analysis was used if any differences of 2 populations were found; 
moreover, multiple linear regression was used for testing on correlation between multiple 
independent variables and single dependent variable.  
 The research revealed that majority of respondents were female, 20-30 years old, 
agriculturist/gardeners, earned lower/equal 5,000 baht monthly income and held senior high 
school/diploma graduated level. Opinion of mushroom consumers toward all aspects of 
marketing mix which comprise of product aspect, price aspect, place aspect and promotion 
aspect were at moderate level. Consumers’ opinion to overall consumer behavior, 
mushroom feature aspect, reason for consuming, consuming period and form of mushroom 
consumed were at sometimes level. Consumer behavior on variety of mushroom aspect 
and group influencing consumer behavior aspect were at rarely level. Most consumers 
consumed 1 kg mushroom amount per time, consumed twice a month frequency, had 
buying decision level on trial buying aspect at low level, had buying decision level on repeat 
buying aspect and post purchase decision at moderate level.    
 Hypothesis test results were summarized as follows: 
 1. On a hypothesis study on consumers with different demographic characteristics 
which were gender, ages, occupations, monthly incomes and education levels affecting 
different consumer behavior, the result showed that consumers with different gender had no 
affected on consumer behavior for both overall and each aspect at .05 statistically 
significant difference level; however, consumers with different ages had affected consumer 
behavior in term of variety of mushroom aspect and consuming amount at .01 and .05 



statistically significant difference level; as well as, consumers with different occupations had 
affected on consumer behavior in term of variety of mushroom aspect, consuming period 
and consuming amount at .01 statistically significant difference level; also, consumers with 
different monthly incomes had affected on overall consumer behavior at .05 statistically 
significant difference level. Moreover, consumers with different education level had affected 
on consumer behavior in term of mushroom feature aspect and form of mushroom 
consumed aspect at .01 statistically significant difference level. 
 2. On hypothesis study of marketing mix comprise of product, price, place, 
promotion and consumer behavior could predict buying decision on mushroom at Romsak 
and Kao Koa districts in Phetchaboon province, the result showed that, consumer behavior 
factors on consuming period aspect, consumer behavior factor on consuming frequency 
aspect, consumer behavior factor on group influencing consumer behavior aspect and 
marketing mix on price aspect could predict buying decision on mushroom in term of trial 
buying aspect at .01 statistical significance level by adjusted R2 equal to 12.29%; as well as, 
consumer behavior factor on mushroom feature aspect could predict buying decision on 
mushroom in term of repeat buying aspect and post purchase decision aspect at .01 
and .05 statistical significance level by adjusted R2 equal to 13.9% and 14.9% respectively. 
Moreover, consumer behavior factor on group influencing consumer behavior aspect could 
predict overall buying decision on mushroom at .05 statistical significance level by adjusted 
R2 equal to 21.5%. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลลุวงได ดวยความเอื้อเฟอและการใหความชวยเหลือทัง้ทางตรงและ
ทางออมจากคณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู  ใหการอบรมสั่งสอน  ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
ที่เปนประโยชนตอการทําสารนิพนธ  รวมทั้งเปนประโยชนตอการดําเนินชีวติที่ดีในอนาคตตอไป 
 ขอกราบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ณักษ  กุลิสร  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธที่ไดกรุณาให
ความอนุเคราะหเปนอาจารยที่ปรึกษา เสยีสละเวลาอันมีคา ในการตรวจแกไขขอบกพรอง ใหคําปรึกษา
และคําแนะนําเปนอยางดี จนทําใหสารนพินธฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ      นอกจากนี้ผูวิจัยขอกราบขอบ 
พระคุณ รองศาสตราจารย ศิริวรรณ เสรีรัตน และ รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา ที่ชวยกรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม  ตลอดจนใหความชวยเหลือ  ดูแลตรวจสอบแกไขขอบกพรอง  รวมทั้ง
แนะนําแนวทาง และแนวความคิดตางๆ จนสารนิพนธเสร็จเปนรูปเลมสมบูรณ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.สุชีพ งามเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคา
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จังหวัดเพชรบูรณทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ตลอดจนกรอก
แบบสอบถามจนกระทั่งผูวิจัยไดขอมูลที่เปนประโยชนตอสารนิพนธฉบับน้ี 
 ขอขอบพระคณุเจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมศาสตร และบัณฑติวิทยาลัย
ทุกทาน  ตลอดจนผูมีสวนสําเร็จตองานวจัิยนี้ทุกทาน 
 ขอขอบพระคณุครอบครัวอันเปนที่รัก   คุณพอเสมอ ใครทอง และคณุแมมิตร  ใครทอง  ที่
เปนแรงผลักดนั  ตลอดจนเปนกําลังใจทีส่ําคัญในการทําใหผูวิจัยตอสูอุปสรรค  จนผานพนความ
ยากลําบาก และประสบความสําเร็จในการทําสารนิพนธฉบบัน้ี 
 ทายสุดนี้ ผูวจัิยขอใหงานวจัิยนี้ไดเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของ  อีกทั้งนําไปเปนประโยชน
ในทางหลักวชิาการตอไป   คุณงามความดี  และประโยชนอันเกิดจากสารนิพนธฉบับน้ี  ผูวิจัยขอ
นอมบูชาคุณบิดามารดาผูมีพระคุณ และบูรพาจารยทกุทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา  อบรมสั่งสอน
แกผูวิจัย   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
        ประเทศไทย จัดวาเปนประเทศที่มีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพหลักทางดาน
เกษตรกรรม จากการประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมดังกลาว จะมีวัสดุเหลือใชซึ่งสามารถนํามา
เพาะเห็ดไดอยางดี   เห็ดจัดวาเปนพืชซ่ึงเจริญเตบิโตไดงาย  ใชเวลาดูแลเพียงเล็กนอย  แตให
ผลผลติเรว็  สามารถเก็บเกี่ยวไดตอเน่ืองติดตอกันเปนเวลานานและสามารถเพาะเลี้ยงไดเปนอาชีพ
เสริมนอกฤดูกาลจากการเก็บเกี่ยวไรนาตามปกติ นอกจากนั้น  เห็ดยังจัดวาเปนพืชเศรษฐกิจที่มี
ยอดการสงออกและการจําหนายในประเทศสูง   เน่ืองจากเปนสินคาที่นิยมบริโภคทั้งตางประเทศ
และในประเทศ   เพราะเห็ดมีประโยชนในแงโภชนาการ   โดยเปนอาหารที่ปราศจากสารพิษตกคาง  
ชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอ เสริมความงาม รักษาโรคและมีโปรตีนสูง โดยเห็ดสดมีโปรตีนสูงรอยละ 
24  ในขณะทีเ่ห็ดแหงก็มีโปรตีนสูงถึงรอยละ 20-40   ซึ่งเปนปริมาณโปรตีนที่สงูเทียบไดกับโปรตีน
ในถั่วเหลือง  นอกจากนั้นเห็ดยังมีแรธาตุและวติามินตาง ๆ  หลายชนิดซึ่งชวยสรางภูมิคุมกันและ
ตานทานโรคตาง ๆได   จากการที่เห็ดเปนพืชที่มีอนาคตในเชิงเศรษฐกิจและสามารถเพาะปลูกได
เปนอาชีพเสรมินอกเวลาการเก็บเกี่ยวไรนาปกติ  ทําใหรัฐบาลไดมีการพัฒนาภาคการเกษตรดวย
การสงเสริมใหมีแผนพัฒนาเห็ดมากชนิดขึ้น   รัฐบาลไดมีการออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ที่มุงเนนในการพัฒนาภาคเกษตรดวยการสงเสริมใหมีการ
หารายไดนอกฤดูการทําไรนา เพ่ือยกระดับรายไดและคุณภาพที่ดีของเกษตรกร เพ่ิมศักยภาพใน
การชวยเหลือตนเอง พัฒนาอาชีพเสริมในครัวเรือน มีการสงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตทีมี่จํากดั
อยางมีประสิทธิภาพตลอดจนมีการเพิ่ม และพัฒนาทักษะขีดความรูความ สามารถของเกษตรกรใน
การถายทอดเทคโนโลยี (นโยบายและแผนงานประจําปกระทรวงเกษตรและ สหกรณ, 2540) อีกทั้ง
คณะรัฐบาลปจจุบันไดมีเงินชวยเหลือประชาชนเปนกองทุนหมูบานละ1 ลานบาท  มาสนับสนุนการ
ประกอบอาชพีของชาวบาน  โดยนโยบายดังกลาวทําใหประชาชนมีเงินกองทุนมาใชในการลงทุน
ประกอบอาชพีมากขึ้น    จากการสงเสริมพัฒนาการเกษตรและการเพาะเห็ดจากภาครัฐบาล  ทําให
ความสําคัญของเห็ดในแงเศรษฐกิจมีการพัฒนามาโดยตลอด และมีผูสนใจทาํการผลิตเห็ดในเชิง
การคามากขึ้น  แตเน่ืองจากเห็ดเปนสินคาที่มีความบอบช้ํางาย  จึงทําใหยากที่จะทําการขนสงไป
ขายไกล ๆ หรือรอเวลาการขายได    เห็ดจึงเปนพืชที่มีการผลติในเชิงการคาเพื่อตลาดเฉพาะใน
ทองถิ่นที่ทําการผลิตและเชงิการคาตางประเทศในรูปของเห็ดแปรรูป     นอกจากนั้นชาวเกษตรกร
ยังเกิดความเขาใจวา การเพาะเห็ดในเขตทองถิ่นเพื่อทําการขาย ควรทําการเพาะเห็ดเฉพาะเห็ดที่มี
ราคาต่ําเพื่อขายใหกับชาวทองถิ่นเทานัน้ การเพาะปลูกเห็ดที่มีราคาสูงและไมสามารถขนสงไปขาย
นอกทองถิ่น จะทําใหไมสามารถทําการตลาดได  เนื่องจากชาวทองถิ่นมีการกําลงัการซื้อเห็ดเพื่อไป
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ทําการบริโภคเฉพาะเห็ดที่มีราคาต่ํา  เห็ดที่มีราคาแพงจะขายในทองถิ่นไดยาก  ทําใหในทองถิน่จึง
มีการนิยมปลูกเฉพาะเห็ดทีมี่ราคาขายต่ํา  จังหวัดเพชรบูรณ ถือวาเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยว มี
รีสอรท  รานอาหาร    หองพัก และมีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก  แตจากขอมูลของ
สินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑของจังหวัดเพชรบูรณ  พบวา    ในจังหวัดเพชรบูรณ มีการปลูกเห็ด
และการทําตลาดเห็ดที่มุงเนนเฉพาะเพียงตลาดในทองถิ่น  ซึ่งขายเห็ดราคาถูก นอกจากนั้น จังหวัด
เพชรบูรณมีเพียงเห็ดชนิดเดียวที่เปนผลติภัณฑที่ขึ้นชือ่ เปนสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑของ
จังหวัดคือ เห็ดเปาฮ้ือญี่ปุน   ทั้งที่จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดที่มีภูมิประเทศเหมาะสมกับการเพาะ
เห็ดหลายๆ ประเภท  ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณก็เชนเดียวกัน เปน
อําเภอที่มีแหลงทองเที่ยว รีสอรทและรานอาหารที่ประกอบอาหารเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจํานวน
มาก  แตยังไมมีการสงเสริมหรือทําตลาดเกี่ยวกบัเห็ดใหมีความหลากหลายชนิดเพื่อรองรับความ
ตองการของตลาดและนักทองเที่ยวมากนกั จากความสําคัญที่กลาวขางตน จึงเห็นวาการ ศึกษาใน
เรื่องพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาด จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะนํามาศึกษาใหทราบถึง
พฤติกรรมผูบริโภค  เพ่ือจะไดจัดสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม   รวมทั้งเปนการลดความ
เสี่ยงของผูประกอบกิจการเพาะเห็ดเพื่อการคาในเขตอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเหด็ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
ดังตอไปนี ้
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคของผูบริโภคเห็ด ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอ เขา
คอจังหวัดเพชรบูรณ 
       2. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคเห็ดในเขตอําเภอหลมสักและอําเภอ
เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเห็ดในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอจังหวัด
เพชรบูรณ  จําแนกตามลักษณะดานประชากรศาสตร 
 4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดของสวนประสมทางการ 
ตลาดกับพฤตกิรรมผูบริโภค ของประชากรในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ 
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ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีจะชวยทําใหทราบปจจัยในดานตางๆ ที่ทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจ
ซื้อเห็ด โดยผลการศึกษาทีไ่ดจะนํามาใชประโยชนในการพัฒนาและวางกลยุทธทางการตลาด  
กําหนดสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมตรงความตองการของผูบริโภค  รวมทั้งผลการศึกษา
ดังกลาว  จะนํามาเปนแนวทางในการขยายชองทางในการจัดจําหนายและขยายการเพาะเลีย้งเห็ดที่
เหมาะสม  เพ่ือลดความเสี่ยงจากการตลาดในอนาคตตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี จะมุงศึกษาศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเหด็ในเขตอําเภอหลมสัก และอาํเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  
 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
  ประชากรที่ใชในการวิจัย  
      ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนผูบริโภคเหด็ที่กระจายตวัอยูในเขตอําเภอ
หลมสักและอาํเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งมีจํานวนประชากรในเขตอําเภอหลมสกั146,511 คน  
ในเขตอําเภอเขาคอจํานวน 32,463  คน รวมเปนจํานวนประชากรทั้งหมด 178,974 คน 

  
  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
         การกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คํานวณจากสูตรของ Taro 
Yamane (Yamane. 1970 : 580-581)  โดยใชระดับความเชื่อม่ันที่รอยละ 95 และยอมใหเกิดความ
คาดเคลื่อนในการเลือกกลุมตัวอยางรอยละ 5  ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 399 คน  
            ในการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ Proportional Stratified Random 
Sampling จากผูบริโภคเห็ดในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ    ซึ่งกระจายตัวและประกอบ
อาชีพตาง ๆ เชน เกษตรกร , ชาวสวน , คาขาย , พนักงานบริษัทเอกชน ,ขาราชการ , รัฐวิสาหกิจ, 
เจาของกิจการรานอาหาร / โรงแรม /   รีสอรท / แหลงทองเที่ยว ซึ่งเปนกลุมประชากรที่นิยมบริโภค
เห็ด  การเก็บรวบรวมแบบสอบถามจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non 
probability sampling) โดยอาศัยความสะดวก( Convenience  Sampling )    เพ่ือเลือกตัวอยางจาก
แตละระดับตามจํานวนที่กําหนดไว   
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 1.  ตวัแปรอิสระ  ไดแก 
  1.1 ลักษณะประชากรศาสตร  ไดแก 
   1.1.1)  เพศ 
     1.1.1.1) เพศชาย 

  1.1.1.2) เพศหญิง 
   1.1.2)  อายุ 

   1.1.2.1) ต่ํากวาหรือเทากับ 19  ป  
    1.1.2.2) 20 - 30 ป 

    1.1.2.3) 31 - 41 ป 
 1.1.2.4) 42 – 52 ป 

        1.1.2.5) 53 - 63 ป 
    1.1.2.6) 64 ปขึ้นไป  

   1.1.3)  อาชีพ 
    1.1.3.1) เกษตรกร / ชาวสวน 
  1.1.3.2) คาขาย 
  1.1.3.3) พนักงานบริษัทเอกชน 
  1.1.3.4) ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
  1.1.3.5) เจาของกิจการรานอาหาร / โรงแรม / รีสอรท / แหลงทองเที่ยว 
  1.1.3.6) นักเรียน / นักศึกษา 

    1.1.4)  ระดับรายไดตอเดือน 
  1.1.4.1) ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000    บาท 

  1.1.4.2) 5,001 – 10,000   บาท 
  1.1.4.3) 10,001 - 15,000  บาท 

  1.1.4.4) 15,001 – 20,000   บาท 
1.1.4.5) 20,001 - 25,000 บาท 

  1.1.4.6)  25,001 บาทขึ้นไป 
1.1.5)  ระดับการศึกษา 

    1.1.5.1) ต่ํากวาประถมศกึษาปที่ 6 
    1.1.5.2) ประถมศึกษาปที่ 6   
    1.1.5.3) มัธยมตน 
    1.1.5.4) มัธยมปลาย / ปวช. 
    1.1.5.5) อนุปริญญา / ปวส. 
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     1.1.5.6) สูงกวา หรือเทากับ ปริญญาตรี  
 1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด  ไดแก 

   1.2.1)  ผลติภัณฑ 
 1.2.2)  ราคา  
 1.2.3)  ชองทางการจัดจําหนาย    
 1.2.4)  การสงเสริมการตลาด 

 1.3 พฤติกรรมผูบริโภค  ไดแก 
   1.3.1  คุณสมบัติเห็ดทีบ่ริโภค 
    1.3.2  ชนิดเห็ดที่เลือกบริโภค     
 1.3.3  เหตุผลที่เลือกบริโภค 

  1.3.4  ชวงเวลาการเลือกบริโภค 
    1.3.5  บริมาณการบริโภค 
 1.3.6  ความถี่การบริโภค  

  1.3.7  ลักษณะการบริโภค 
  1.3.8  กลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

 
 2.  ตวัแปรตาม  ไดแก 

 2.1 การตัดสินใจซื้อ 
                   2.1.1 ทดลองชื้อ   
              2.1.2 การชื้อซํ้า  
             2.1.3 พฤติกรรมหลังการตดัสินใจซื้อ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ลักษณะประชากรศาสตร     หมายถึง      ขอมูลสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบ ดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายไดและระดับการศึกษา มีรายระเอียดดังน้ี 
  1.1  อายุ   หมายถึง   ชวงอายุของผูที่บริโภคเห็ด   แบงเปนชวงอายุ ดังนี้คือ ต่ํากวา
หรือเทากับ 19  ป, 20 - 30 ป, 31 - 41 ป, 42 – 52 ป, 53 - 63 ป  และ 64 ปขึ้นไป  
 1.2  อาชีพ    หมายถึง   อาชีพของผูที่บริโภคเห็ด แบงเปนอาชีพ ดังน้ีคือ เกษตรกร / 
ชาวสวน, คาขาย, พนักงานบริษัทเอกชน, ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ , เจาของกิจการรานอาหาร / 
โรงแรม /  รีสอรท / แหลงทองเที่ยว และนักเรียน / นักศึกษา 
 1.3 ระดับรายไดตอเดือน หมายถึง  ระดับรายไดตอเดือนของผูที่บริโภคเห็ด แบงเปน
ระดับรายไดตอเดือนดังน้ีคือต่ํากวาหรือเทากับ 5,000บาท, 5,001 - 10,000บาท, 10,001 - 15,000  
บาท, 15,001 – 20,000   บาท, 20,001 - 25,000 บาท และ 25,001 บาทขึ้นไป 
 1.4 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผูที่บริโภคเห็ด แบงเปนระดับการ 
ศึกษา ดังนี้คือ ต่ํากวาประถมศึกษาปที ่ 6, ประถมศึกษาปที่ 6, มัธยมตน, มัธยมปลาย/ปวช., 
อนุปริญญา/ปวส. และ สูงกวาหรือเทากับปริญญาตรี 
 
 2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด  หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคที่
มีตอกจิกรรมทางการตลาด  ไดแก  ผลิตภัณฑ,  ราคา, ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสรมิ
การตลาด 
 
 3.  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ลักษณะความตองการ  การซื้อ  การใชของผูบริโภค  
โดยมีเหตุจูงใจหรือสิ่งกระตุนจากความรูสึกภายในของผูบริโภค จนทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ  โดย
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค  คือ การศึกษาจากคุณสมบัติของเห็ดที่ตองการบริโภค  ชนิดของเห็ด
ตางๆที่มีใหเลอืกบริโภค  เหตุผลการเลือกบริโภค   ชวงเวลาในการเลือกบริโภค บริมาณการบริโภค
ตอครั้ง ความถี่การบริโภค ลักษณะการบริโภค  และกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค 
 
 4.  การตัดสินใจซื้อ หมายถึง  การกระทํา หรือกริยาอาการแสดงออกของบุคคลเกีย่วกับ
การตัดสินใจที่จะซ้ือเห็ด ชึ่งจะสงผลถึงพฤติกรรมผูบริโภคหลังการชื้อ โดยการตัดสินใจชื้อจะศึกษา
ทางดานทดลองชื้อ   การชื้อซํ้า และพฤติกรรมหลังการตัดสินใจซื้อ 
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กรอบแนวความคิด 
 

 เร่ือง พฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสนิใจซื้อ
เห็ด ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

             ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

ลักษณะประชากรศาสตร
                

- เพศ 
 

- อายุ 
- อาชีพ 
- ระดับรายไดตอเดือน 
- ระดับการศึกษา 
 

 

 พฤติกรรมผูบริโภค 
-  คุณสมบัติเห็ดที่บริโภค 
- ชนิดเห็ดที่เลือกบริโภค 
- เหตุผลที่เลือกบริโภค 
- ชวงเวลาการเลือกบริโภค 
- บริมาณการบริโภค 
- ความถี่การบริโภค  
- ลักษณะการบริโภค 
- กลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

           t – test   
 

    F - test      
 
 
 

 
 

สวนผสมทางการตลาด 
 
- ผลิตภัณฑ 
- ราคา 
- ชองทางการจัดจําหนาย 
- การสงเสริมการตลาด 

Multiple Regression 

การตัดสินใจซื้อ 
- การทดลองซื้อ   
- การซื้อซ้ํา  
- พฤติกรรมหลังการตัดสินใจซื้อ 

Multiple Regression  
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 
 1.  ผูบริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ  ระดับรายไดตอ
เดือน ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกัน 
 
 2.   สวนประสมทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ, ราคา,  ชองทางการจัดจําหนาย,   การ
สงเสริมการตลาด     และพฤติกรรมผูบริโภค สามารถทํานายการตดัสินใจซื้อเหด็ในเขตอําเภอหลมสัก  
และอําเภอเขาคอ จังหวดัเพชรบูรณ 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
 1.  สวนประสมทางการตลาด 
 2.  พฤตกิรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อ 

3. ขอมูลเกี่ยวกบัเห็ด 
4. ขอมูลเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

  5.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. สวนประสมทางการตลาด 
 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
 Kotler, Philip. 2003 กลาววา สวนประสมทางการตลาด เปนเครื่องมือทางการตลาดที่
ผสมผสานองคประกอบทางการตลาดทีนํ่ามาใชเพ่ือใหองคกรหรือบุคคลประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและทําใหตลาดเปาหมายไดรับความพึงพอใจ ซ่ึงสวนประสมทางการตลาดนี้ประกอบ 
ดวย ขอบเขตหลักๆ อยู 4 ดานอันไดแก ผลิตภัณฑ(Product) ราคา(Price)  การจัดจําหนาย (Place) 
และการสงเสริมการ ตลาด (Promotion) หรือที่เรียกโดยทั่วไปวา 4P’s 
 1.  ผลิตภัณฑ (Product)  หมายถึง  สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการของ
ลูกคาใหพึงพอใจ ผลติภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบ 
ดวย สินคาบรกิาร ความคิด  สถานที่  องคกร  หรือบุคคล  ผลติภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) 
มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา  จึงมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  การกําหนดกลยุทธ
ดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงปจจัยตอไปน้ี 
  1.1  ความแตกตางของผลติภัณฑ (Product Differentiation)   และความแตกตางทาง 
การแขงขัน (Competitive Differentiate) 
  1.2  พิจารณาองคประกอบ (คุณสมบัติ)  ของผลิตภัณฑ (Product Component)  เชน  
ประโยชนพ้ืนฐาน  รูปรางลักษณะ   คุณภาพ  การบริการ  การบรรจุภัณฑ  ตราสินคา  เปนตน  
การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning)  เปนการออกแบบการบริการของบริษัท  
เพ่ือแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลกูคาเปาหมาย 
  1.3  การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development)  เพ่ือใหการบรกิารมีลักษณะใหม
และปรบัปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 
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  1.4 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ(Product Mix)และสายผลติภัณฑ (Product 
line) 
 
 2.  ราคา (Price) หมายถึง  คุณคาการใชบริการในรูปตวัเงิน  ราคาเปนตนทุน (Cost) ของ 
ลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทยีบระหวางคณุคา (Value) การใชการบริการกับราคา (Price) ผลิตภัณฑ
น้ัน  ถาคุณคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซื้อ  ดังน้ัน  ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง  
  2.1  คุณคาที่ควรรบัรู  (Perceived Value)  ในสายตาของลูกคา  ซ่ึงตองพิจารณาวา
การยอมรับของลูกคาในคณุคาของการใชบริการสูงกวาราคาของการใชบริการนั้น 
  2.2  ตนทุนการใชการบริการและคาใชจายที่เกี่ยวของ 
  2.3  การแขงขัน 
  2.4  ปจจัยอ่ืน ๆ  
 
 3.  ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  หมายถึง  โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย  
สถาบันและกจิกรรมใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด  สถาบันที่นํา
ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ สถาบนัการตลาด  สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตวัสินคา
ประกอบดวย การขนสง การคลังสนิคา และการเก็บรักษาสนิคาคงคลัง การจัดจําหนายยัง
ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 
  3.1  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution)  หมายถึง  เสนทางที่
ผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธิ์ทีผ่ลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึง
ประกอบดวย  ผูผลิต  คนกลาง  ผูบริโภค หรือผูใชทางอตุสาหกรรม 
  3.2    การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด(Market Logistics) หมายถึง  
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตวัผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรมซึ่งประกอบดวยงานที่สําคญั คือ การขนสง การเก็บรักษาสินคา การคลังสินคา การ
บริหารสินคาคงเหลือ 
 
 4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูให 
บริการในรานคาหรือผูใชบรกิารในรานคา เพ่ือการสรางทัศนคตแิละพฤติกรรมการใชบริการการ
ติดตอ สื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน 
(Non personal Selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ  ซ่ึงอาจเลือกใชหน่ึงหรือ
หลายเครื่องมือ  ตองใชหลกัการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบผสมผสานกัน  โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกคา การบริการ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได  เครื่องมือสงเสริมที่สําคัญ 
มีดังน้ี 
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  4.1  การโฆษณา (Advertising)  เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกบัองคการ  
ผลิตภัณฑ  บริการ หรือความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ  กลยุทธในการโฆษณา 
จะเกี่ยวของกับกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาและยุทธวิธีการโฆษณา และกลยุทธสื่อ 
  4.2  การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling)  เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร
และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอน้ีจะเกี่ยวของกับกลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย และการ
จัดการหนวยงานขาย 
  4.3  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)  หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่
นอกเหนือ จากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช  หรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทางการ
สงเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ การกระตุนผูบริโภคเรยีกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค การ
กระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลางและการกระตุนพนักงานขาย เรียกวา 
การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย 
  4.4  การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation)  การใหขาว
เปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสมัพันธ 
หมายถึง  ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพ่ือสรางทัศนคตทิี่ดีตอองคการ ใหเกิดกับ
กลุมใดกลุมหน่ึง  การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 
  4.5  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดเชื่อมตรง (Online 
Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง  หรือหมายถึง
วิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูใชบริการและทําใหเกิดการตอบสนอง
ในทันทีประกอบดวยการขายทางโทรศัพท การขายโดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อค 
การขายทางโทรศัพท วิทยุ หนังสือพิมพ  ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน การใช
คูปองเปนสวนลดในการใชบริการ 
 
 ทฤษฎีกลยุทธสวนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy) 
 เสรี  วงษมณฑา. 2542 กลาววา สวนประสมทางการตลาด  หมายถึง “ ปจจัยทาง
การตลาดที่ควบคุมได ซ่ึงบริษัท ฯ ตองใชรวมกัน เพ่ือตอบสนอง ความตองการของตลาด
เปาหมาย ” 
 สวนประสมทางการตลาด อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา ปจจัยภายในทางการตลาด หรือ 
ปจจัยทางการตลาด(Internal Marketing Factor หรือMarketing Factor) ซ่ึงเปนเครื่องมือที่บริษัท ฯ 
สามารถควบคุมได 
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 สวนประสมทางการตลาด  ประกอบดวย 
 1.  ผลิตภัณฑ (Product) 
 2.  ราคา (Price) 
 3.  ชองทางการจัดจํานาย (Place) 
 4.  การสงเสรมิการตลาด (Promotion) 

 -  การโฆษณา 
 -  การขายโดยใชพนักงานขาย 
 -  การสงเสริมการขาย 
 -  การใหขาวและการประชาสัมพันธ 
  
 ผลิตภัณฑ (Product)  
 ผลิตภัณฑ  หมายถึง  สิ่งใด ๆ ที่เสนอแกตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจและการไดมาซึ่งการ
เปนเจาของการใชหรือการบริโภค เพ่ือสนองความตองการหรือความจําเปนใหเกิดความพึงพอใจ
โดยที่ผลิตภัณฑอาจจะเปนสิ่งใดๆ ที่สามารถสนองความตองการของตลาด ซ่ึงประกอบดวยสิ่งที่มี
ตัวตนหรือบรกิาร บุคคล  สถานที่  องคการ และความคิด  โดยมีองคประกอบดังน้ี 
 1. ผลิตภัณฑหลัก 
 2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวยคุณภาพ รูปราง ลักษณะ รูปแบบ การบรรจุภัณฑ  
และตราสินคา 
 3. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 
 4. ผลิตภัณฑควบ 
 5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
  

  การวางแผนกลยุทธการตลาดเพื่อสรางความแตกตาง 
 ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation) สามารถแบงออกเปนความ
แตกตางในรูปลักษณะการทาํงาน มาตรฐานการผลติ ความทนทาน ความไววางใจ สามารถ
ซอมแซมได และการออกแบบ 
 ความแตกตางดานการบริการ (Service Differentiation)  แบงออกเปนความแตกตางใน
การขนสงการติดตั้ง  การฝกอบรม บริการใหคําแนะนํา  และบริการอื่นๆ 
 ความแตกตางดานบุคลากร(Personal Differentiation)  แบงออกเปนความสามารถ ความ
มีนํ้าใจ ความนาเชื่อถือ  ความไววางใจ  การตอบสนองลูกคา และการติดตอสื่อสาร 
 ความแตกตางดานภาพลักษณ(Image Differentiation) แบงออกเปน  สัญลักษณ  สิ่งพิมพ  
สื่อวิทยุ  โทรทัศน  บรรยากาศ  และเหตกุารณ 
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 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ( product Positioning) 
 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑเปนกิจกรรมการออกแบบผลติภัณฑของธุรกิจเพ่ือแสดง
จุดเดนและตําแหนงผลิตภัณฑที่มีคุณคาในจิตใจของผูบริโภค  การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑตอง
พิจารณาประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
 1.  การวิเคราะหถึงผลิตภัณฑบริษทั ฯ  และคูแขง 
 2.  การวิเคราะหลักษณะตลาดและการเลอืกเปาหมาย 
 3.  วิธีการ การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 
 4.  การทดสอบแนวความคดิเกี่ยวกับตําแหนงผลิตภัณฑ 
 5.  การกําหนดผังแสดงตําแหนงและคูแขงในตลาด 
 6.  การเปลี่ยนตําแหนงผลติภัณฑใหม 
 
 ราคา (Price)  
 ราคา (Price) เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปแบบของเงินตรา  ซ่ึงจะใชเปน
สื่อกลางในการแลกเปลีย่นสินคาหรือบริการ  ราคาจองสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หมายถึง
มูลคาของสินคา หรือบริการนั้นจํานวนหนึ่งหนวยในรูปแบบของตัวเงินสด สวนมูลคา (Value) 
หมายถึง ความสามารถในการแลกเปลีย่นของผลิตภัณฑชนิดหนึ่งในรูปจํานวนหนวย และ
อรรถประโยชน หมายถึง ความพึงพอใจที่รับจากการบริโภคในการเสนอผลิตภัณฑน้ันสามารถสราง
อรรถประโยชนแกผูบริโภคไดอยางไร ซ่ึงถาไดโดยการสรางมูลคาของสินคาใหสงูขึ้นในสายตาของ
ผูบริโภค สรางประโยชนแทจริงของผลิตภัณฑ (Core Product) และสรางผลติภัณฑสวนที่มองเห็น
ได(Tangible Product) รวมทั้งผลิตภัณฑควบ (Augment Product)สิง่เหลานี้จะสามารถสราง
มูลคาเพิ่ม(Value added) ใหกับผลิตภัณฑอันจะเปนผลใหนักการตลาดสามารถตั้งราคาผลติภัณฑ
ใหสูงขึ้นได  และขณะเดียวกันผูบริโภคก็พึงพอใจในระดับราคานั้น 
 
 ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  
 การจัดจําหนาย  หมายถึง  กิจกรรมซึ่งทําใหผลิตภัณฑเปนที่หางายสําหรับลูกคา  เม่ือ
ลูกคาตองการซื้อเม่ือใด และที่ไหนกต็าม หรือโครงสรางชองทางที่ใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและ
บริการจากองคการไปยังตลาด 
 ชองการจัดจําหนายหรือชองทางการตลาด หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและหรือ
กรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑเคลื่อนยายไปยงัตลาด หรือ หมายถึงกลุมของบุคคลและองคกรซึ่งอํานวย 
การเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยงัลูกคา 
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 การกระจายตวัสินคา หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตไป
ยังผูบริโภค  หรือผูใชทางอุตสาหกรรม หรือหมายถึงกิจกรรมการขนสง และการเกบ็รักษาสินคาของ
ธุรกิจภายในระบบชองทาง เพ่ือใหเกิดการประสานงานและใหเกดิตนทุนในการจัดจําหนายต่ําสุด  
โดยมีระดับการใหบริการลูกคาที่เหมาะสม 
 
 การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 การสงเสริมการตลาด หรือการติดตอสื่อสารทางการตลาดเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกบั
ขอมูลระหวางผูขายและผูซ้ือเพ่ือสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ หรือหมายถึง เครื่องม่ือที่ใช
เพ่ือการแจงขาว สารจูงใจ และเตือนความจําเกี่ยวกับของกับผลิตภัณฑ และบริการขององคกรหรือ
หมายถึง  กระบวนการตดิตอสื่อสารทางการตลาดโดยใชคนหรือสื่อเพ่ือเตือนความจํา แจงขาวสาร
และจูงใจใหผูซ้ือที่มีศักยภาพเกี่ยวกับผลติภัณฑขององคกร  ดังน้ัน  การสงเสริมการตลาด จึงถือวา
เปนตวัหน่ึงของสวนประสมการตลาด  ซ่ึงมีลักษณะดงัน้ี 
 1. เปนการตดิตอสื่อสารทางการตลาด เกี่ยวกับขอมูลทางการตลาดระหวางสองฝาย คือ 
ผูขายและฝายรับขาวสารหรือผูซ้ือ 
 2. วัตถุประสงคในการสงเสริมทางการตลาด เพ่ือเตือนความจํา แจงขาวสาร และเพ่ือจูงใจ
ใหเกิดความตองการผลิตภัณฑและทําใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
 3.  อาจใชคน ซ่ึงถือเปนการขายโดยพนักงานขาย  และไมใชคนซึ่งถือเปนการขายโดยไม
ใชพนักงาน  เครื่องมือที่ใชสงเสริมการตลาด  เรียกวา  สวนประสมการสงเสริมการขาย (Promotion 
Mix) สวนประสมการสงเสริมการตลาด  หมายถึง  องคประกอบรวมของการใชความพยายามการ
สงเสริมการตลาดประกอบดวย 
 1)  การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบคาใชจายในการเสนอขายโดยไมใชบคุคล 
เกี่ยวกับความคิด สินคา หรือบริการ  โดยใชผูอุปภัมภรายการ 
 2) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการติดตอทางตรงแบบ
เผชิญหนาระหวางผูขายกบัลูกคาที่คาดหวัง 
 3)  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรมการสงเสริมที่นอกเหนือจาก
การโฆษณา  การขายโดยพนักงาน และการประชาสมัพันธ  ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ  การ
ทดลองใชและการซื้อของลูกคาขั้นสุดทาย หรือบุคคลอื่น ๆ ในชองทางการตลาด 
 4)  การใหขาวและการประชาสัมพันธ(Public Relation) หมายถึง ความพยายามที่มี
การวางแผนโดยองคกรหนึ่งๆเพ่ือสรางทัศนคตทิี่ดีตอองคกรใหเกิดกับบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง 
 5)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  หมายถึง  วิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงและสรางใหเกดิการตอบสนองใหเกิดการตอบสนองในทันทีทันใด 
ประกอบ ดวยการขายสินคาทางโทรทัศน จดหมาย แคตตาล็อก วิทยุ หรือหนังสือตาง ๆ ใหกับ
ผูบริโภคตอบกลับเพ่ือการซื้อ  การรับสินคาตัวอยาง เพ่ือใหเกิดการทดลองใชน่ันเอง 
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2.  พฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อ 
 ความหมายของพฤติกรรม 
 พฤติกรรม  ( Behavior )  ไดมีผูใหความหมายไวดังตอไปน้ี 
 ศรียา    นิยมธรรม  และประภัสสร  นิยมธรรม   ( 2519 : 15 )  ไดใหคําจํากัดความของ
พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกใดๆ ที่ผูอ่ืนสามารถสังเกตเห็นไดหรือสังเกตไดจากเครือ่งมือที่
นักทดลองนํามาใช    
  

 ไพบูลย  เทวรักษ (2523:1) ไดใหความหมายไววา พฤติกรรม หมายถึง อากัปกริยาทั้ง
มวลของบุคคลที่เราสามารถสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสโดยตรงหรือโดยออม ทั้งที่รูตวัและไมรูตัว 
ไดแก การนั่ง เดิน นอน อารมณโกรธ เกลียด รักและฝน เปนตน  

  
 ชุดา จิตพิทักษ (2526:6) ใหความหมายไววา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของบุคคล 
ไมเฉพาะสิ่งทีแ่สดงปรากฏออกมาภายนอกเทานั้น แตรวมถึงสิ่งทีอ่ยูภายในจิตใจของบุคคล สังเกต 
เห็นไมไดโดยตรง เชน คุณคา เจตคติ ความคิดเห็น ความเชื่อ คานยิม เปนตน  
 
  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526:15) ใหความหมายไววา พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือ 
กิจกรรมทุกชนิดที่มนุษยกระทําไมวาสิ่งน้ันจะสังเกตไดหรือไม เชน การทํางานของหัวใจ การทํางาน
ของกลามเนื้อ การเดิน การพูด การเกิดความ รูสึก ความชอบ  ความสนใจ เปนตน   
  

 สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2529:9-11) ใหความหมายไววา พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาทุก
ชนิดที่มนุษยแสดงออกมาภายนอก พฤติกรรมภายในอาจมีทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรม นามธรรม เชน 
ปฏิกิริยาของอวัยวะภายในรางกาย ความรูสึกนึกคิด เจตคต ิ มักจะเปนพฤติกรรมที่ไมสามารถเห็น
ไดชัด สวนพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหผูอ่ืนมองเห็นทั้งจากวาจาและการกระทํา   

 
  จากแนวความคิดของพฤตกิรรมที่กลาวมานั้น สรุปความหมายของพฤติกรรมไววา 

 พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคล ทีต่อบสนองตอสิ่งเราภายใน
จิตใจและสิ่งเราภายนอก โดยการกระทํานั้นเปนไปโดยไมรูตัวหรือเปนไปอยางไมรูตัว อาจเปน
พฤติกรรมที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงค    ถึงแมบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไม
ก็ตามแตสามารถใชเครื่องมือทดสอบได 
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องคประกอบของพฤติกรรมองคประกอบของพฤติกรรมองคประกอบของพฤติกรรม    
 พฤติกรรมมนษุยมีองคประกอบ 7 ประการ (สุชาดา มะโนทัย.  2539: 9 - 10;  อางอิงจาก  
Cronbach.  1972 ) 
 1.  ความมุงหมาย  (Goal)  เปนความตองการที่ทําใหเกิดกิจกรรมเพื่อตอบสนองตอบ
ความตองการที่เกิดขึ้น  ความตองการบางอยางสามารถตอบสนองไดทันที  แตบางอยางตองใช
เวลานานจึงจะบรรลคุวามตองการได 

 
 2. ความพรอม(Readiness) คือ ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จําเปนในการทํา
กิจกรรมเพื่อสนองความตองการ 

 
 3.  สถานการณ (Situation) เปนเหตกุารณที่เปดโอกาสใหเลือกทํากิจกรรมเพื่อสนอง
ความตองการ 

 
 4.  การแปลความหมาย (Interpretation)  กอนที่จะทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไปมนุษย
จะพิจารณาสถานการณกอนแลวจึงตัดสนิใจเลือกวธิีการที่เกิดความพึงพอใจมากที่สุดเพื่อตอบสนอง
ความตองการ 

 
 5.  การตอบสนอง (Response) เปนการกระทํากิจกรรมเพื่อสนองตอบความตองการ  โดย
วิธีการทีไ่ดเลอืกแลวในขั้นแปลความหมาย 

 
 6.  ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา(Consequence) เม่ือทํากิจกรรมแลวยอมไดรับผลการ
กระทํานั้นผลที่ไดรับอาจเปนไปตามที่คาดคิดหรืออาจตรงขามก็ได 

 
 7.  ปฏิกิริยาตอความผิดหวงั (Reaction  to  Thwarting)   ในกรณีที่ไมสามารถตอบสนอง
ความตองการได  มนุษยก็อาจยอนกลับไปแปลความหมายของสถานการณและเลอืกวิธีการใหม 
 
 บลูม  ( Bloom.  1975: 65-197 )  ไดกลาวถึงพฤตกิรรมวา เปนกิจกรรมทุกประเภทที่
มนุษยกระทําอาจเปนสิ่งที่สังเกตไดวากิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทํา อาจจะเปนสิ่งที่สงัเกต
หรือไมก็ได  องคประกอบของพฤติกรรมทางดานการศึกษา  จัดแบงออกเปน  3  ดานดังน้ี  
 พฤติกรรมดานพุทธพิสัย(Cognitive  Domain)  พฤติกรรมดานนี้เปนที่เขาใจกัน  
โดยทั่วไปวาเปนดานความรู  หมายถึง  การมีประสบการณเกี่ยวกบัขอเท็จจริง  หรือหลักการตางๆ  
ซ่ึงเกิดจากการศึกษาหรือการตรวจสอบ  ความรูน้ีจัดเปนความสามารถดานสติปญญา  จําแนกออก
ไดดังน้ี 
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 1.  ความรู (Knowledge)หมายถึง ความสามารถที่จะจดจําและระลึกไดถึงเรื่องราวที่ไดรับ
ไปแลว 
  1.1  ความเขาใจ(Comprehension)  เปนทักษะและความสามารถทางสติปญญาระดับ
แรก  รูวาผูอ่ืนสื่อการมาอยางไรและสามารถที่จะนําเอาขอมูล  หรือปจจัยที่ไดรับมาใชใหเปน
ประโยชน  ความเขาใจนี้จะแสดงออกมาในรูปของการแปลความ  ตีความ  และคาดคะเน 
  1.2  การนําไปประยุกต (Application)คือ ความสามารถที่จะนําความรูความเขาใจจาก
กฎเกณฑและวิธีดําเนินการตางๆ  ของเรื่องนั้นไปใชในสถานการณใหมที่ไมเหมือนเดิมได 
  1.3  การวิเคราะห  (Analysis)   หมายถึง     ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่
สมบูรณใดๆ ใหกระจายออกเปนสวนยอยและมองเห็นหลักการผสมผสานระหวางสวนที่ประกอบกัน
ขึ้นเปนปญหาหรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 
  1.4  การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถและทักษะที่จะนํา
องคประกอบหรือสวนตางๆเขามารวมกนัเพ่ือเปนภาพลักษณที่สมบูรณ เปนกระบวนการที่เกีย่วของ
กับการพิจารณาสวนยอยแตละสวนแลวจัดรวมกันเปนหมวดหมู  เพ่ือใหเกิดความกระจางในสิ่ง
เหลานั้น 
  1.5  การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความสามารถที่จะพิจารณาและตัดสนิ
คุณคาของเนื้อหาวัสดุ วธิีการ วินิจฉัยตีราคาสิ่งของตางๆ โดยมีกฎเกณฑและมาตรฐานเปน
เครื่องชวยประกอบการวินิจฉัย ซ่ึงกฎเกณฑที่ใชประเมินคานี้อาจเปนกฎเกณฑที่บุคคลสรางขึ้นหรือ
มีอยูแลวก็ได 
 
 2. พฤติกรรมดานเจตพิสัย (Affective  Domain) หมายถึง ความสนใจ ความรูสึก ทาที  
ความชอบในการใหคุณคาหรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดถอือยู เปนพฤติกรรมที่ยากตอการอธิบายเพราะ
เปนสิ่งที่เกิดขึน้ภายในจิตในของตนการเกิดพฤติกรรมดานเจตพิสัยแบงขั้นตอนไดดังตอไปน้ี 
 2.1  การรับหรือการใหความสนใจ (Receiving  or  Attending)  เปนขั้นที่บุคคลถูก
กระตุนใหทราบวามีเหตุการณหรือสิ่งเราบางอยางเกิดขึ้น และบคุคลนั้นมีความยินดีหรือมีภาวะ
จิตใจพรอมที่จะรับหรือใหความพอใจตอสิ่งเรานั้น  ในการยอมรับน้ีประกอบดวยความยินดีทีค่วรรับ
และการเลือกรับ 
 2.2  การตอบสนอง(Responding) เปนขั้นที่บุคคลถูกจูงใจใหเกิดความรูสึกผูกมัดตอ
สิ่งเรา เปนเหตุใหบคุคลพยายามทําใหเกดิการตอบสนอง พฤติกรรมขั้นน้ีประกอบดวยความยนิยอม 
ความพอใจ  และพอใจที่จะตอบสนอง 
 2.3  การใหคานิยม(Valuing)  เปนขั้นที่บุคคลมีปฏิกิริยาซึ่งแสดงใหเห็นวา  บุคคลนั้น
ยอมรับวาเปนสิ่งที่มีคุณคาสาํหรับตนเองและนําไปพัฒนาใหเปนของตนเองอยางแทจริง    
พฤติกรรมขั้นน้ีสวนมากใชคําวา“คานิยม”  ซ่ึงการเกิดคานิยมนี้ประกอบดวยการยอมรับ  ความชอบ
และผูกมัดคานิยมเขากับตนเอง 
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 2.4  การจัดกลุมคานิยม(Organization) ขั้นที่บุคคลจัดระบบคานยิมตางๆ  ใหเขากลุม  
โดยพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางคานิยมเหลานี้  ในการจัดกลุมน้ีประกอบดวยการสรางแนวคิด
เกี่ยวกับคานยิมและจัดระบบคานิยม 
 2.5  การแสดงลักษณะตามคานิยมที่ยึดถอื (Characterization by a Value Complex)  
พฤติกรรมเชนน้ีถือวาบุคคลมีคานิยมหลายชนิด และจัดอันดับของคานิยมเหลานั้นจากมากที่สุดไป
ถึงนอยที่สุด และพฤติกรรมเหลานี้ จะเปนตัวคอยควบคุมพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมในขั้นนี้
ประกอบดวยการวางแนวทางของการปฏิบัติและแสดงลักษณะที่จะปฏิบัตติามแนวทางที่เขากําหนด 
 
 3. พฤติกรรมดานการทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมทีใ่ชความ 
สามารถในการแสดงออกของรางกาย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัตทิี่อาจแสดงออกในสถานการณหน่ึงๆ 
หรืออาจเปนพฤติกรรมทีค่าดคะเนวาอาจจะปฏิบัตใินโอกาสตอไป  พฤติกรรมดานนี้เปนพฤติกรรม
ขั้นสุดทาย ซ่ึงตองอาศัยพฤติกรรมดานพุทธพิสัยและพฤติกรรมดานเจตพิสัยเปนสวนประกอบ  
พฤติกรรมดานนี้เม่ือแสดงออกมาจะสามารถประเมินผลไดงาย แตกระบวนการ ในการจะกอใหเกิด
พฤติกรรมนีต้องอาศัยระยะเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน  แตนักวิชาการก็เชื่อวา กระบวนการ
ทางการศึกษาจะชวยใหเกดิพฤติกรรมการปฏิบัติได 
 
 แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและแนวคิดแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 
 ในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค นักการตลาดมักตองการหาคําตอบที่จะชวยให
สามารถจัดกลยุทธการตลาด(Marketing strategic)ซ่ึงสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค
ไดอยางเหมาะสม การหาคําตอบดงักลาวทําไดโดยการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคอันเปนการ
คนหาหรือวิจัยเกี่ยวกบัการซื้อ และการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและ
พฤติกรรมการซื้อ  การใชของผูบริโภค  คําถามที่ใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 
1 H (Who, What , Why , When,Where,How) เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการหรอื7Os (occupants, 
objectives, organizations, occasions,  outletsและoperations)  สามารถสรุปไดดังตาราง 1 
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ตาราง 1 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรม 
 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําถามที่ตองการทราบ กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 

1.ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
   (Who is the target 
market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(occupants) ทางดาน 
1) ประชากรศาสตร 
2) ภูมิศาสตร 
3) จิตวิทยา 
4) พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4P’s) 
ประกอบดวยกลยุทธดาน   
ผลิตภัณฑ  ราคา การจัด
จําหนาย และการสงเสริม
การตลาด การตอบสนอง 
ความพึงพอใจของกลุมลูกคา 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 
   (What does the 
consumer buy?) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (objects) 
สิ่งที่ผูบริโภคตองการจาก
ผลิตภัณฑ คอื ตองการ คุณสมบัติ 
หรือองคประกอบของผลิตภณฑ 
และความแตกตางที่เหนือกวาคู
แขงขัน 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(product strategy) 
ประกอบดวย  
1) ผลิตภัณฑหลัก 
2) รูปลักษณผลิตภัณฑ 
3) ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 
4) ผลิตภัณฑควบ 
5) ศักยภาพผลติภัณฑ 
ความแตกตางในการแขงขนั 
ประกอบดวย ความแตกตาง
ดานผลิตภัณฑ บริการ 
พนักงาน และภาพลักษณ 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
   (Why does the 
consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ 
(objectives) ผูบริโภคซื้อสินคา
เพ่ือสนองความตองการทาง
รางกายและดานจิตวิทยา ซ่ึง
สามารถศึกษาถึงปจจัยที่มี 
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ 
1) ปจจัยภายใน หรือปจจัย
ทางดานจิตวทิยา 
2) ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
3) ปจจัยสวนบุคคล 

กลยุทธที่ใชมาก คือ 
1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
2) กลยุทธดานราคา 
3) กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย 
4) กลยุทธดานการสงเสริม
การตลาด 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําถามที่ตองการทราบ กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 

4. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อ 
   (Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุมตาง ๆ 
(organizations) และมีอิทธพิล
ในการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบดวย 
1) ผูริเริ่ม 
2) ผูมีอิทธิพล 
3) ผูตัดสินใจซื้อ 
4) ผูซ้ือ 
5) ผูใช 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธ
การโฆษณา และ/ หรือการ   
สงเสริมการตลาด โดยใช   
กลุมอิทธิพล 
 

5. ผูบริโภคซื้อเม่ือใด 
   (When does the consumer 
buy?) 

โอกาสการซื้อ(occasions) เชน  
ชวงเดือนใดของป หรือชวง
ฤดูกาลใดของป  ชวงวันใดของ
เดือน ชวงเวลาใดของวัน 
โอกาสพิเศษตาง ๆ 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธ
ดานการสงเสริมการตลาด 
 เชนทําการสงเสริมการตลาด 
เม่ือใด จึงจะสอดคลองกับ
โอกาสในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 
   (Where does the 
consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง(outlets) ที่
ผูบริโภคไปทาํการซื้อ เชน 
หางสรรพสินคา  สยามสแควร 
รานขายของชาํ ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาด
เปาหมาย โดยพิจารณาวา 
 จะผานคนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร 
   (How does the consumer 
buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(operations) ประกอบดวย 
1) การรับรูปญหา 
2) การคนหาขอมูล 
3) การประเมินผลทางเลือก 
4) การตัดสินใจซื้อ 
5) ความรูสึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธ
การสงเสริมการตลาด 
ประกอบดวย โฆษณา  
การขายโดยใชพนักงานขาย  
การสงเสริมการขาย  การให
ขาวและการประชาสัมพันธ  
การตลาดทางตรง 

 
ที่มา : Kotler , Philip. 2003 
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 นอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค  ยังมีการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ หรือที่เรียกวา  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 
โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ  สิ่งกระตุนที่ผานเขามา
ในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมอืนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไม
สามารถคาดคะเนไดความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลกัษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ แลวก็จะ
มีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s Purchase 
Decision)  ดังภาพประกอบ 1 
 
 
                                              Buyer’s black box 
 
 
ล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค 
 

                 ที่มา :  ศิริวรรณ และคณะ, 2539 
 
 ผูบริโภคที่มีสวนเกี่ยวของกบัการตัดสินใจซื้อ มีบทบาทที่แตกตางกนั เชน ผูบริโภคที่เปน
ผูริเริ่ม (Initiator) มักจะเปนผูเสนอความคิดที่จะซื้อผลติภัณฑเปนคนแรก  ผูบริโภคที่เปนผูมีอิทธิพล 
(Influencer) จะเปนผูที่มีบทบาทสําคญัที่จะใหคําแนะนําวาควรซือ้หรือไมควรซื้อสินคาและผูบริโภค
ที่เปนผูตัดสินใจ (Decider) จะเปนผูทีท่ําการตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซื้อหรือไมซ้ือสินคา สําหรับ

กลองดํา หรือ
ความรูสึกนึกคิด
ของผูซ้ือ 
(buyer’s black 
box) 

ลักษณะของผูซ้ือ (buyer’s characteristics) 
 
1.ปจจัยดานวัฒนธรรม (culture)และปจจัย
ดานสังคม (social) 
2.ปจจัยสวนบุคคล (personal) 
3.ปจจัยดานจิตวิทยา (psychological) 

ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (buyer’s decision process) 
 

1.การรับรูปญหา (problem  recognition) 
2.การคนหาขอมูล (information researchl) 
3.การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternative) 
4.การตัดสินใจซ้ือ (purchase decision) 
5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (post purchase behavior 

    ส่ิงกระตุนภายนอก(Stimulus=S) 
ส่ิงกระตุนทาง   ส่ิงกระตุนอื่น ๆ  
การตลาด     (other stimuli 
(marketing stimuli) 
 
- ผลิตภัณฑ   - เศรษฐกิจ 
- ราคา    - เทคโนโลย ี
- การจัดจําหนาย     - การเมือง 
- การสงเสริมการ   - วัฒนธรรม 

       การตอบสองของผูซ้ือ(Response=R) 
                            การตัดสินใจซ้ือ(purchase)    
การตอบสนองของ       1.การทดลอง 
การเลือกผลิตภัณฑ      2.การชื้อซํ้า 
การเลือกราคา 
เวลาในการซื้อ              พฤติกรรมหลังการซื้อ 
ปริมาณการซื้อ           (postpurchase behavior) 
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ผูบริโภคที่เปนผูซ้ือ (Buyer) จะเปนผูที่ไปทําการซือ้สินคา และผูบริโภคที่เปนผูใช (User) จะเปน
ผูบริโภคที่ใชสินคาหรือบริการนั้น  ทั้งน้ี  ในการตัดสินใจซื้อจะมีปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภค  ซ่ึงอิทธิพลดังกลาว ผูบริโภคไดรับมาจากปจจัยดานวัฒนธรรม  ปจจัยดานสังคม  ปจจัย
สวนบุคคล และปจจัยทางจติวทิยา  ดังภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
         
         ที่มา  :  Kotler , Philip. 2003 
 
 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 
 แบบจําลองพฤติกรรมผูบรโิภค (Consumer Behavior Model)  เปนการศึกษาถงึเหตุจูงใจ
ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  โดยเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus)  ที่ทําใหเกิด
ความตองการ  สิ่งกระตุนจะผานเขาในความรูสึกของผูซ้ือ  ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเน
ได  ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือหรือการตัดสินใจของผูซ้ือ  
จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง  ดังน้ัน  
แบบจําลองนีจึ้งอาจเรียกวา S-R Theory โดยแบงสวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม  ไดดังน้ี 
 
 1.  สิ่งกระตุน  (Stimulus)  สิ่งกระตุนอาจเกิดจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) และ
สิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus)  นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก 
เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวา  เปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา 
(Buying Motive)  ซ่ึงอาจใชเหตุจูงในซื้อดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจใหซ้ือดานจิตวิทยาหรืออารมณ
ก็ได  สิ่งกระตุนประกอบดวย 2 สวน คือ 
  1.1  สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้นเปนสิ่งกระตุนที่เกีย่วของกับสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix)  ซ่ึงประกอบดวย 

   ดานวัฒนธรรม 
 
- วัฒนธรรม 
- วัฒนธรรมยอย 
- ชั้นสังคม 
 
 

       ดานสังคม 
 
- กลุมอางอิง 
- ครอบครัว 
- บทบาทและสถานะ 
 
 

         ดานสวนบุคคล 
 
- อายุและวัฎจักร 
- อาชีพ 
- โอกาสทางเศรษฐกิจ 
- การศึกษา 
- รูปแบบการดําเนินการชีวิต 
 

ดานจิตวิทยา 
 
- การจูงใจ 
- การรับรู 
- การเรียนรู 
- ทัศนคติ 
- บุคลิกภาพ 

 
 

ผูซ้ือ 
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   1.1.1  สิ่งกระตุนดานผลติภัณฑ (Product)  เชน  การออกแบบผลติภัณฑให
สวยงาม  เพ่ือกระตุนความตองการซื้อ 
   1.1.2  สิ่งกระตุนดานราคา (Price)  เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ  โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย    
   1.1.3  สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ place)  เชน 
การจัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภค ถือวาเปนการกระตุนความ
ตองการซื้อ 
   1.1.4  สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  เชน การโฆษณา
สมํ่าเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด  แลก  แจก  แถม  การสรางความสัมพันธ
อันดีกับบุคคลทั่วไป  เหลานี้ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ 
  1.2 สิ่งกระตุนอ่ืน ๆ (Other Stimulus)  เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่มีอยู
ภายนอกองคการและควบคุมไมได  สิ่งกระตุนเหลานี้ไดแก 
   1.2.1  สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกจิ รายไดของ
ผูบริโภค  เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 
   1.2.2  สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technologic) เชน เทคโนโลยีใหม  สามารถ
กระตุนความตองการของผูบริโภคใหบริโภคหรือใชบรกิาร 
   1.2.3  สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมอืง (Law and Political)  เชน กฎหมาย
เพ่ิมหรือลดภาษีสินคาใดสนิคาหนึ่ง  จะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซ้ือ 
   1.2.4  สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural)  เชน  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลตาง ๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น 
 
 2. กลองดําหรือความรูสกึนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคดิของผูซ้ือ
เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได  จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึงความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและ
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 
  2.1  ลักษณะของผูซ้ือ(Buyer Characteristic) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากปจจัย
ตาง ๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม(Culture Factors) ปจจัยดานสังคม (Social Factors) ปจจัยสวน
บุคคล (Personal factors)  และปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) 
  2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซ้ือ(Buyer Decision Process)ประกอบดวยดังน้ี 
   2.2.1  การรับรูปญหาหรือความตองการ  หมายถึง  การรับรูความจําเปนและ
ความตองการในสินคา กระบวนการรบัรูปญหาประกอบดวย 4 ขัน้ตอน คือ  การเกิดสภาวะที่
อยากจะใหเปน (Ideal State or Desired State) การทราบถึงสภาวะที่เปนอยู (Actual State)  การ
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เปรียบเทียบสภาวะที่อยากใหเปนกับสภาวะที่เปนอยู และการรับรูหรือการตระหนักวามีปญหา
เกิดขึ้น (Problem Recognition) 
    2.2.2  การคนหาขอมูล เม่ือผูบริโภครับรูถึงปญหาหรือความจําเปน  ก็จะแสวงหา
ขอมูลเกี่ยวกบัสินคาหรือบริการที่สามารถแกปญหา หรือสนองตอความตองการจากแหลงขอมูลที่มี
อยูทั้งภายในตัวผูบริโภคเองและหากไมเพียงพอก็จะแสวงหาเพิ่มเตมิจากแหลงอ่ืน ๆ  
   2.2.3 การประเมินผลทางเลือกหลังจากที่ไดรับขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจแลว 
ผูบริโภคจึงพิจารณาเลือกผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ จากขอมูลที่รวบรวมได  โดยกําหนดทางเลือก
จํานวนหนึ่งขึ้นมาแลวนํามาเปรียบเทียบเพ่ือเลือกเอาทางเลือกที่คดิวาดีที่สุด ซ่ึงวิธีกําหนดแตกตาง
กันออกไปขึ้นอยูกับความรูหรือขอมูลที่มีอยู 
   2.2.4  การตดัสินใจซื้อ  เปนขั้นตอนทีส่ําคัญในกระบวนการซื้อ  เน่ืองจากเปน
ขั้นตอนที่ผูบรโิภคลงมือกระทําการซื้อ  ภายหลังจากที่ไดผานขั้นตอนอ่ืนๆ กอนหนานี้มาตามลําดับ
การตัดสินใจซื้อมีองคประกอบที่สําคัญ คือ  การตั้งใจซื้อและการลงมือซ้ือ  ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่อยู
ภายใตอิทธิพลของสภาวะแวดลอม และความแตกตางในตัวผูบริโภค 
   2.2.5  พฤตกิรรมภายหลังการซื้อ  เปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ  หลังจากมี
การซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ  ความรูสกึนี้ขึ้นอยูกับคณุสมบัติของผลิตภัณฑ และความคาดหวังของ
ผูบริโภค 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3  แบบจําลองกระบวนการซื้อของผูบริโภค 5 ขั้นตอน 

    
        ที่มา : Kotler , Philip. 2003 
 
 3.  การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response)   หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือ
ผูซ้ือ ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
  3.1  การเลอืกผลิตภัณฑ(Product Choice) เชน การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา  
ผูบริโภคมีทางเลือก คือ นมสดกลอง  บะหมี่กึ่งสําเรจ็รูป  ขนมปง  ขาวตม  ขาวสวย ขาวมันไก  
เปนตน 
  3.2  การเลือกตราสินคา(Brand Choice)  เชน  ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลอง จะเลือก
ยี่หอ โฟรโมสต  มะลิ  เปนตน 

การรับรูปญหา 
(Problem 
Recognition) 

การคนหา 
ขอมูล 
(Information 
Search) 

การประเมินผล
ทางเลือก 
(Evaluation of 
Altermatives) 

การตัดสินใจ
ซ้ือ 
(Purchase 
Decision) 

ความรูสึก
ภายหลังการซื้อ 
(Post-Purchase 
Behavior) 
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  3.3  การเลือกผูขาย(Dealer Choice)  เชน  ผูบริโภคจะเลือกหางสรรพสินคา หรือ
รานคาใกลบานรานใด 
  3.4  การเลอืกเวลาในการซื้อ(Purchase Timing) เชน ผูบริโภคจะเลือกเวลา เชา 
กลางวันหรือเย็นในการซื้อสินคา 
  3.5  การเลือกปริมาณในการซื้อ(Purchase Amount)  เชน  ผูบริโภคจะเลือกวาจะซ้ือ
หน่ึงกลอง ครึ่งโหล  หรือหน่ึงโหล 
 
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อของผูบริโภค 
 ลักษณะของผูซ้ือไดรับอิทธพิลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล  
และปจจัยดานจิตวิทยา 
 1.  ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors)  เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  โดย
เปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง  เปนตวักาํหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคม
หน่ึง  คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกตางของสังคมหนึง่
จากสังคมอื่น วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการและพฤตกิรรมของบุคคล แบงออกเปน  
วัฒนธรรมพื้นฐาน  วัฒนธรรมยอย  และชั้นของสังคม  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
  1.1  วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture)  เปนลักษณะพืน้ฐานของบุคคลในสังคม  เชน 
ลักษณะนิสัยของคนไทย 
  1.2  วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มีลักษณะ 
เฉพาะและแตกตางกันที่มีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลบัซับซอน ประกอบไปดวย กลุมเชือ้ชาติ 
(Nationality Groups)  ไดแก  ไทย  จีน  อังกฤษ  อเมริกัน  เปนตน  กลุมศาสนา (Religious 
Groups)  ไดแก  ชาวคริสต ชาวพุทธ ชาวอิสลาม เปนตน กลุมสีผวิ (Racial Groups) ไดแก  ผิวดํา  
ผิวขาว ผิวเหลือง  เปนตน  และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร  (Geographical Areas)  ซ่ึงทําใหเกิดลักษณะ
การดํารงชีวิตที่แตกตางกัน  และมีอิทธิพลตอการบริโภคที่แตกตางกนัดวย 
  1.3  ชนชั้นของสังคม (Social Class)  หมายถึง  การแบงสมาชิกของสังคมออกเปน
ระดับฐานะที่แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน  และสมาชิกในชั้น
สังคมที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑและรูปแบบนิสยัการซื้อที่แตกตางกัน  การแบง
ชนชั้นทางสังคมโดยทั่วไปถือเกณฑรายได  ทรัพยสิน  อยางไรก็ตามอาชีพชั้นทางสังคมเปนอีก
ปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แตละชั้นสังคมจะมีลักษณะคานิยม และ
พฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยางลักษณะชั้นของสังคมแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ได 3 ระดับ คือ 
ระดับสูง (Upper Class)  ระดับกลาง (Middle Class)  และระดับต่ํา (Lower Class)   
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 2.  ปจจัยดานสังคม (Social Factors)  เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวติประจําวัน  และมี 
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ  ลักษณะทางสังคมประกอบดวย 
  2.1  กลุมอางอิง (Reference Groups)  เปนกลุมที่บคุคลเขาไปเกีย่วของดวย  กลุมน้ี
จะมีอิทธิพลตอทัศนคต ิ  ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบงออกเปน 
2 ระดับคือ กลุมปฐมภูมิ(Primary Groups) ไดแก ครอบครัว เพ่ือนสนิทและเพื่อนบาน กลุมทุตยิภูมิ 
(Secondary Groups) ไดแก  กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม  เพ่ือนรวมอาชีพและรวมสถาบัน  บุคคล
กลุมตาง ๆ ในสังคม 
  2.2  ครอบครวั(Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ  ความ
คิดเห็น  และคานิยมของบุคคล  สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 
  2.3  บทบาทและสถานะของผูซ้ือ (Roles and Statuses)  บุคคลจะเกี่ยวของกับหลาย
กลุม เชน ครอบครัว  กลุมอางอิง  องคการ  และสถาบันตาง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่
แตกตางกันในแตละกลุม 
 
 3.  ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors)  การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
สวนบุคคลดานตาง ๆ ดังน้ี 
  3.1  อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะตองมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การ
แบงกลุมผูบรโิภคจึงตองคํานึงถึงอายุเปนปจจัยที่สําคัญในการนําไปสูพฤติกรรมในการซื้อที่แตกตาง
กัน 
  3.2  ขั้นตอนวัฎจักรชีวติครอบครัว (Family Life Cycle) เปนขั้นตอนการดํารงชีวติ
ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว  การดํารงชีวิตในแตละขัน้ตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการ  ทัศนคติและคานยิมของบุคคล  ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อ
ที่แตกตางกัน 
  3.3  อาชีพ (Occupation)  อาชีพของแตละบคุคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน  เชน  ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาจําเปน  ประธาน
กรรมการบรษิัทและภรรยาจะซื้อเสื้อผาราคาสูงหรือตั๋วเครื่องบิน 
  3.4  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances)  โอกาสทางเศรษฐกจิของ
บุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ  โอกาสเหลานี้ประกอบดวย รายได  การออม
สินทรัพย  อํานาจการซื้อ และทศันคติเกี่ยวกับการจายเงิน แนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออม
และอัตราดอกเบี้ย 
  3.5  การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลติภัณฑที่มี
คุณภาพดีมากกวาผูมีการศึกษาต่ํา 
  3.6  รูปแบบการดํารงชีวติ(Life Cycle) แบบการดํารงชีวติขึ้นกับวฒันธรรม  ชั้นของ
สังคมแตละกลุมอาชีพของแตละบุคคล  การเลือกผลติภัณฑของบุคคลขึ้นอยูกับแบบการดํารงชวีิต 
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 4.  ปจจัยทางดานจิตวิทยา (psychological  Factors)  การเลือกซื้อของบุคคลไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา  ซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายในตวัผูบริโภคที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือและการใชสินคา  ปจจัยภายในประกอบดวย 
  4.1  การจูงใจ (Motivation)  หมายถึง  พลังสิ่งกระตุน  (Drive)  ทีอ่ยูภายในตัวบุคคล
ซ่ึงกระตุนใหบุคคลปฏิบตั ิ  การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล  แตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก  
เชน  วัฒนธรรม  ชั้นทางสังคม  หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใชเครื่องมือการตลาด  เพ่ือกระตุนให
เกิดความตองการ 
  4.2 การรับรู (Perception)  เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับเลอืกสรรจัดระเบียบ
และตคีวามหมายขอมูลเพ่ือที่จะสรางภาพที่มีความหมาย  หรืออาจหมายถึงกระบวนการของความ
เขาใจ (การเปดรับ)  ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู  ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก คือ สิ่งกระตุน
การรับรู จะพิจารณาเปนกระบวรการกลั่นกรอง  การรับรูจะแสดงถึงการรับรูจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ไดแก การไดเห็น  ไดกลิ่น  ไดยิน  ไดรสชาติ  และไดรูสึก 
  4.3  การเรียนรู (Learning)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และความโนม
เอียงของพฤตกิรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเม่ือบุคคลไดรับสิ่ง
กระตุนและเกดิการตอบสนอง ซ่ึงก็คือทฤษฎีสิ่งกระตุนการตอบสนอง(Stimulus-Response Theory : 
SR Theory) 
  4.4  ความเชือ่ถือ (Beliefs) เปนความคดิที่บุคคลยึดถอืเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงเปน
ผลมาจากประสบการณในอดีต 
  4.5 ทัศนคต ิ (Attitudes)  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
หรืออาจหมายถึง  ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองตอสิ่งกระตุนไปในทศิทางที่
สมํ่าเสมอ  ทัศนคตเิปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ  ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคต ิ
  4.6 บุคลิกภาพ(Personality) เปนรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเปนตวักําหนด
พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะดานจิตวิทยาทีมี่ลักษณะแตกตางของบุคคล ซ่ึง
นํา ไปสูการตอบสนองที่สมํ่าเสมอและมีปฏิกิริยาตอสิ่งกระตุน 
  4.7  แนวคิดของตนเอง (Self  Concept)  หมายถงึ  ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอ
ตนเองหรือความคิดวาบุคคลอ่ืนมีความคดิเห็นตอตนอยางไร 
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 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค 
 เสรี  วงษมณฑา (2542 : 32-46)  ไดจําแนกถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค
ออกเปนปจจัยที่มีอยูภายในบุคคล และปจจัยภายนอก โดยสรุปไดดังน้ี 
 1.  ปจจัยที่อยูภายในบุคคล 
  1.1 ความตองการ (Needs)  หมายถึง  สิ่งจําเปนใด ๆ สําหรับรางกายทางกายภาพ
หรือจิตใจถาในแงของความรูสึกแลว ความตองการ คือ การขาดในบางสิ่งบางอยางที่มีผลประโยชน
ที่จําเปนตองมีหรือปรารถนาที่อยากไดดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม หรือกลาวอีกนัยไดวา ความตองการ
เปนเง่ือนไขทีจํ่าเปนตองไดรับการบําบัด 
  1.2  แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง สิ่งกระตุนหรือความรูสึกที่เปนสาเหตุที่ทําใหบุคคล
มีการกระทํา หรือมีพฤติกรรมในรูปแบบที่แนนอน แรงจูงใจทําใหเราไดรูถึงความตองการของเราเอง
และเปนการใหเหตุผลสําหรับการกระทําที่แสดงออกอันเนื่องมาจากความตองการดังกลาวเหลานั้น 
  1.3 บุคลิกภาพ (Personity) คือ ลักษณะพิเศษของมนุษยหรือลักษณะอุปนิสัยที่ได
สรางขึ้นในตวัของบุคคลที่ทาํใหบุคคลแตละคนแตกตางไปจากคนอื่น ๆ แรงจูงใจเปนสาเหตุทีท่ําให
บุคคลมีการกระทําตามที่เขามีความตองการ แตบุคลิกภาพเปนสิ่งที่ทําใหบคุคลมีการกระทําให
ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล 
  1.4  การรู (Awareness)  การมีความรูในบางสิ่งบางอยางไดโดยผานประสาทสมัผัส
ทั้ง 5 ซ่ึงการรูน้ันจะเปนสวนที่เกี่ยวของโดยตรงมากที่สุดของบุคคลที่มีตอสิ่งแวดลอมภายนอก การรู
ของผูบริโภคจะสามารถแยกยอยเปน 3 ประการ คือ การรับรู  ทศันคติ และการเรียนรู ซ่ึง 3 ปจจัยน้ี 
เปนปจจัยภายในของบุคคลที่จะเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมภายนอกของผูบริโภค 
  1.5  การรับรู (Perception)      การตีความของบุคคลทีมี่ตอสิ่งของหรือความคิดที่
สังเกตเห็นไดหรืออะไรก็ตามที่ถูกนํามาสูความสนใจของผูบริโภคโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5  
  1.6  การเรียนรู (Learning) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความนึกคดิของผูบริโภค การ
ตอบสนองหรอืพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการไดปฏิบัติ ประสบการณหรือการเกิดขึ้นของสัญชาติ
ญาณ หรืออีกนัยหนึ่ง ความรูที่ไดจากการรับรูถึงสิ่งที่ไมเคยรูจักมากกอนน้ันเอง 
  1.7  ทัศนคติ (Attitude) กลุมกวาง ๆ ของความรูสึกทีมี่อยูภายในตัวของมนุษยหรือ
ความเห็นที่เปนรูปธรรมของพฤติกรรมของบุคคล 
 
 2.  ปจจัยที่อยูภายนอกบุคคล 
  2.1  อิทธิพลของครอบครัว (Family Influences) เปนอิทธิพลที่เกิดขึน้มาจากสมาชิก
ภายในครัวเรอืน 
  2.2  อิทธิพลของสงัคม (SocailInfluences) เปนผลลพัธที่ไดมาจากการติดตอกนัของ
บุคคลทุกคนกับคนอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากครอบครัวและธุรกิจ อิทธิพลของสังคมเกิดขึ้นได ดัง
ตัวอยางเชน จากสถานที่ทาํงาน จากวัด จากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เปนตน 
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  2.3  อิทธิพลของธุรกิจ (BusinessInfluences)    การติดตอโดยตรงของบุคคลทีมี่ตอ
ธุรกิจไมวาจะเปนสถานทีข่องรานคา โดยผานการขายของบุคคลและการโฆษณาก็ตาม 
  2.4  อิทธิพลของวัฒนธรรม (CulturalInfluences) เปนเรื่องราวของความเชื่อที่มีอยูใน
ตัวของบุคคลและการลงโทษในสังคมที่ไดมีการพัฒนาขึ้นอยูตลอดเวลาดวยระบบของสังคมนั้น 
  2.5  อิทธิพลทางเศรษฐกิจหรืออิทธิพลของรายได (Economic or Income Influences) 
เปนขอจํากัดหรือตัวกําหนดที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคในรูปของตัวเงินและปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของดวย  
ระบบเศรษฐกจิมีความสัมพันธกับการกินดีอยูดีเปนอยางมาก ถาบคุคลไมมีงานทํา ไมมีรายไดยอม
ไมสามารถหาปจจัยมาตอบสนองความตองการตาง ๆ  
 
3. ขอมูลเก่ียวกับเห็ด  
      สถานการณการผลิตเห็ด 
 1.  การผลิตเห็ดของโลก 
   ในแตละปทัว่โลกจะมีการผลิตเห็ดประมาณ 4.27 ลานตัน เห็ดที่ผลติมากที่สุดคือ เห็ด   
แชมปญอง(Agricus bisporus) ประมาณ 38% ของผลผลิตเห็ดทั้งหมด สวนใหญมีแหลงผลิตทียุ่โรป 
อเมริกาเหนือ จีน และออสเตรเลยี รองลงมาคือเห็ดนางฟานางรม (Pleurotus sp.) มีผลผลติ
ประมาณ 25%   สวนเห็ดฟาง (Volvariella volvacea) จะถูกผลิตในแถบรอนชืน้ของเอเชีย เชน จีน 
ไตหวัน ไทย อินโดนีเซีย มีการผลิตประมาณ 16% ของผลผลิตเห็ดทัว่โลก สําหรับเห็ดหอม 
(Lentinus edodes) จะผลิตโดยเพาะบนทอนไมในญี่ปุน จีน และเกาหลีใต ประเทศที่ผลติเพ่ือสงออก
มากไดแก  จีน ฝรั่งเศส  เนเทอรแลนด สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน 
 

 2. การผลิตเห็ดของไทย 
 จากรายงานของชาญยุทธ (2544) ระบวุา ป พ.ศ. 2544/2545 คาดวาผลผลติเห็ดจะมี
ประมาณ 121,900 ตัน มูลคา 5,446 ลานบาท โดยในปริมาณการผลิตนี ้ จะกอใหเกิดธุรกิจ
หมุนเวียนไดแก การจําหนายเห็ด    วัสดุอุปกรณตาง ๆ   ธุรกิจบรกิารและธุรกิจแปรรูป มีมูลคาไม
ต่ํากวา 12,000 ลานบาท (ตาราง 2) 
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ตาราง 2  ประมาณการผลิตและมูลคาของเห็ดชนิดตางๆ ของประเทศไทย ป 2544/2545 
 

ผลผลิต ราคาเฉลีย่ มูลคา ชนิดเห็ด 
ตัน % บาท / กิโลกรัม ลานบาท 

เห็ดฟาง 84,000 (68.9) 45 3,780 
เห็ดสกุลนางรม 15,000 (12.3) 20 300 
เห็ดหูหนู 14,000 (11.5) 20 280 
เห็ดหอม 3,000 ( 2.5 ) 100 300 
เห็ดแชมปญอง 900 ( 0.7 ) 40 36 
เห็ดอ่ืนๆ เชน เห็ดเข็มทอง  
เห็ดลมและเหด็แครง 

5,000 ( 4.1 ) 150 450 
 

รวม 121,900  - 5,446 
 
ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2544 
 
    สําหรับการสงออกในป พ.ศ. 2543 มีปริมาณ 3,153 ตัน มีมูลคา 192.9 ลานบาท และมี
บางสวนสงออกไปแตไมสามารถเก็บสถติิได โดยผานทางชายแดนประเทศ โดยรวมแลวมีการ
สงออกเพียงรอยละ5 เทานัน้ สวนการบรโิภคภายในประเทศมถีึงรอยละ 95 ถาวเิคราะหสถานการณ
ในการสงออกจะพบวา เห็ดมีโอกาสขยายตัวได ทั้งเห็ดฟาง เห็ดเปาฮ้ือ เห็ดหูหนู และเห็ดอ่ืนๆ จึง
ควรประชาสัมพันธเห็ดของไทยที่สามารถ ที่จะสงไปจําหนายยังตลาดประเทศเพื่อนบานใกลเคียงให
มากขึ้น ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย และบรไูน ซ่ึงมีศักยภาพสูงในการซื้อผลผลิต (ตาราง 3) 
 
ตาราง 3 ปริมาณและมูลคาการสงออกเห็ดของไทย ชวงป พ.ศ. 2539-2543 

มูลคา:ลานบาท,ปริมาณ:ตัน 
    
 2539 2540 2541 2542 2543 
 ปริมาณ มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา 
เห็ด
แหง 

54 10.4 45 7.1 38 9.4 113 12.5 39 8.9 

เห็ดสด 46 6.0 78 10.9 96 14.1 145 19.7 - - 
เห็ด
กระปอง 

4,577 188.4 3,452 182.2 3,082 211.8 3,138 224.3 3,114 184 

รวม 4,677 204.8 3,575 200.2 3,216 235.3 3,396 256.5 3,153 192.9 
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 ในปเดียวกันน้ีมีการนําเขาประมาณ 888 ลานตัน เปนมูลคา 86.3ลานบาท แตสิ่งที่นาเปน
หวงกลับเปนการนําเขาตามแนวชายแดนโดยการถือเขามา และการถือกลับไปในลักษณะเปนของ
ฝากจากการทองเที่ยว    โดยไมสามารถเก็บตวัเลขได ประมาณวามีการนําเขาเหด็หอมแหงและเห็ด
หูหนูขาวไมต่าํกวา 500 ลานบาทตอป (ตาราง 4) 
 
ตาราง 4 ปริมาณและมูลคาการนําเขาเหด็ของไทย ชวงป พ.ศ. 2539-2543 

มูลคา:ลานบาท,ปริมาณ:ตัน 
 
 2539 2540 2541 2542 2543 
 ปริมาณ มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา 
เห็ด
แหง 

416 75.3 296 48.2 137.3 14.5 180 15.4 427 35.4 

เห็ดสด - - - - 45.9 2.1 - - - - 
เห็ด
กระปอง 

868 65.9 835 63.7 770.7 704 828 68.8 461 50.9 

รวม 1,284 141.2 1,131 111.9 953.9 87 1,008 84.2 888 86.3 
 
 สําหรับราคาจําหนายเห็ดสดซึ่งเปนราคาเฉลี่ยตลอดทัง้ป จะพบวาเห็ดฟางซึ่งเปนเห็ดที่
ไดรับความนยิมสําหรับบรโิภคและผลติกันมาก จะมีราคาสูงตลอดทั้งป อยูที่ประมาณ 80 บาทตอ
กิโลกรัมแตเห็ดหอมสดจะมีราคาสูงกวาประมาณ 120 บาทตอกิโลกรัม ในขณะที่เห็ดสกุลนางฟา
นางรมที่นิยมบริโภคแพรหลาย มีราคาขายปลีกประมาณ 60 บาทตอกิโลกรัม (ตาราง 5) 
 
ตาราง 5  ราคาเห็ดสดในประเทศ (คละเกรด) 
 

ราคา (บาท/กิโลกรัม) ชนิดเห็ด 
ขายสง ขายปลีก 

เห็ดฟาง 45-50 80 
เห็ดนางฟานางรม 15-18 60 
เห็ดเปาฮ้ือ 25 70 
เห็ดหอม 80-90 120 
เห็ดหูหนู 20 50-60 
เห็ดหลินจือ 700-800 1,000 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ราคา (บาท/กิโลกรัม) ชนิดเห็ด 
ขายสง ขายปลีก 

เห็ดแครง  50 80 
เห็ดลม  40 80 
เห็ดขอนขาว 25-30 50 
เห็ดตีนแรด  60 100-200 
 
ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2544 

 
 3.   ประเภทของการผลิตเห็ดในไทย แบงออกไดเปน 3 ประเภท 
 3.1   การผลติเห็ดในถุงพลาสติก ใชขี้เลื่อยเปนวัสดหุลักบรรจุในถุงพลาสติก ใช
เพาะเลี้ยงเห็ดทั่วไป เชน เห็ดสกุลนางฟานางรม เห็ดหอม เห็ดลม และเห็ดหูหนู เปนตน 
 3.2   การผลติเห็ดบนวสัดุเพาะโดยตรง สวนใหญจะใชฟางหมักหรือปุยหมักเปนวัสดุ
เพาะ เชน การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย การเพาะเห็ดฟางและเห็ดกระดมุในโรงเรือน เปนตน 
 3.3   การผลิตเห็ดบนทอนไม ใชทอนไมเจาะรู บรรจุอาหารและหัวเชื้อเห็ด จะมีอายุ
เก็บเกี่ยวไดนาน เชน เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดลม เปนตน ตนทุนการผลิต ผลตอบแทนและตลาด
เห็ดไทย  ตนทุนการผลติและผลตอบแทนของเห็ดถุง การผลิตเห็ดถุงทั่วไปจะมีตนทุนประมาณ 
2.50 บาทตอถุง และสวนใหญจะใหผลผลิตเฉลี่ย 200-300 กรัมตอถุง หากสามารถไดผลผลติ 200 
กิโลกรัมตอ 1,000 ถุง และจําหนายไดกิโลกรัมละ 15 บาท จะเร่ิมมีกําไรที่ 2.50 บาทตอกิโลกรัม 
และหากผลผลิตเพ่ิมเปน 300 กิโลกรัมตอถุงและจําหนายไดในราคากิโลกรัมละ 10 บาท   จะเร่ิมได
กําไร 1.67  บาทตอกิโลกรมั (ตาราง 6) 
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ตาราง 6 ประมาณการตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตเห็ดถุง 
 

ผลตอบแทน (บาท/กิโลกรัม) 
กําไร (+) / ขาดทุน (-) จากราคาขาย ผลผลติ 

(กก./1,000ถุง 
ตนทุน 

(บาท/กก.) 10  
บาท/
กก. 

15  
บาท/
กก. 

18  
บาท/
กก. 

20  
บาท/
กก. 

25  
บาท/
กก. 

40    
บาท/
กก. 

50  
 บาท/กก. 

100 25.00 -15.00 -10.00 -7.00 -5.00 - +15.00 +25.00 
150 16.67 -6.67 -1.67 +1.33 +3.33 +8.33 +23.33 +33.33 
200 12.50 -2.50 +2.50 +5.50 +7.50 +12.50 +28.50 +38.50 
250 10.00 - +5.00 +8.00 +10.00 +15.00 +30.00 +40.00 
300 8.35 +1.67 +6.67 +9.67 +11.67 +16.67 +31.67 +41.67 

 
ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2544 (จากการคํานวณ) 
 
ในทางปฏิบตัสิามารถเพิ่มผลตอบแทนในการเพาะเห็ดไดโดย 
 1)  ลดตนทุนการผลิตตอถงุใหเหลือ 2.00 บาท 
 2)  เพ่ิมผลผลิตตอถุงใหได 300-350 กรัม/ถุง โดยอาศัยการดูและรกัษา ควบคุมอุณหภูมิ 
และความชื้นสัมพัทธในอากาศใหไดสมํ่าเสมอ จะทําใหเห็ดออกดอกไดอยางตอเน่ือง รวมทั้งการ
ดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรือน 
 3) จําหนายผลผลติในราคาที่สูงขึ้น โดยรวมกลุมกนัจําหนาย ราคาจําหนายไมควรจะต่ํา
กวา15 บาท / กิโลกรัม   โดยทําขอตกลงสัญญาลวงหนา การบรรจุขายในถงุขนาดยอมนํ้าหนัก 
100-200 กรมั / ถุง จะไดราคาสูงกวาจําหนายเปนกิโลกรัม เฉลีย่ 40-50 บาท/กโิลกรัม  ตนทนุการ
ผลิตและผลตอบแทนของการเพาะเห็ดบนวัสดุเพาะโดยตรง (การเพาะเห็ดฟาง)  การเพาะเห็ดฟาง
กองเตี้ยจะใชตนทุนทีต่่ํากวา ตนทุนจะอยูที่ 13 บาทตอกิโลกรัม และเพาะไดในฤดูรอนกับฤดูหนาว
เทานั้น สําหรับเห็ดฟางกองเตี้ยจะไดผลผลติเฉลี่ย 1-2 กิโลกรัมตอกอง จะมีกําไรเกิดขึ้นหาก
จําหนายไดในราคากิโลกรัมละ 25 บาท สวนการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนสามารถทําไดตลอดป และ
จะมีกําไรหากจําหนายในราคากิโลกรัมละ 30บาทขึ้นไป สามารถลดตนทุนการผลิตไดหากผลติเชื้อ
เห็ดฟางเองและใชวัสดุเพาะในทองถิ่น(ตาราง7) 
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ตาราง 7  ประมาณการตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเห็ดฟาง 
 

ผลตอบแทน (บาท/กิโลกรัม) 
กําไร (+)/ขาดทุน (-) จากราคาขาย วิธีการเพาะ 

 

ตนทุน 
(บาท/กก.) 

 25 
บาท/กก. 

30 
บาท/กก 

35 
บาท/กก 

40 
บาท/กก 

45 
บาท/กก 

50 
บาท/กก 

ใชฟางขาว 
กองเตี้ย 

13.00 +12.00 +17.00 +22.00 +27.00 +32.00 +37.00 

ใชกอนเชื้อ 
เห็ดที่ทิ้งแลว 

13.33 
 

+11.67 +16.67 +21.67 +26.67 +31.67 +36.67 

ใชเพาะในโรง 
เรือน 

29.41 
 

-4.41 +0.59 +5.59 +10.59 +15.59 +20.59 

 
ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร, 2544 (จากการคํานวณ) 

 
 4.  ตนทุนการเพาะเห็ดบางชนิด 
 4.1 เห็ดฟาง 1 กอง ขนาดกวาง 35 ซม. X ยาว 120 ซม. X สูง 45 ซม. มีตนทุน
ประมาณ 13 บาท  เห็ดฟางในโรงเรือน มีตนทุนการผลิตเปนดังน้ี 
 4.1.1 คาวัสดอุุปกรณของโรงเรือน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.5 เมตร 
และสามารถใชงาน  ไดนาน 3-5 ป เปนเงิน 3,000 บาท 
 4.1.2 อุปกรณประกอบในโรงเรือน   (ผาพลาสติกเคลอืบ   เทอรโมมิเตอร     เตา
เศรษฐกิจ ทอนําไอน้ํารอน ฯลฯ) เปนเงิน 10,000 บาท 
 4.1.3 คาวัสดุสิ้นเปลือง (ปุยหมักและเชือ้เห็ดฟาง) 1,500 บาทตอครั้งตอโรงเรือน 
และผลติเห็ดไดประมาณ 12 ครั้งตอป 
 4.2 เห็ดสกุลนางฟานางรม และเห็ดหูหนู 
 4.2.1  คาวัสดุอุปกรณในโรงเรือน กวาง 3 เมตร ยาว 6 เมตร และสูง 2.50 เมตร 

(มีอายุใชงาน 3-5 ป) เปนเงิน 3,000 บาท 
 4.2.2  คาวัสดปุระกอบโรงเรือน   เชน  สายยาง ผาพลาสติก เปนเงิน 500 บาท 
รวมคาวัสดุอุปกรณถาวร 3,500 บาท 
 4.2.3  คากอนเชื้อเห็ดถุงละ 2.50-3.50 บาท เพาะเลีย้งได 3,000 กอนตอรุน มี
ตนทุนเฉลี่ย 10 บาท ตอกิโลกรัม  
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 4.3  ราคาเหด็สด 
 4.3.3  ราคาเห็ดสด : เห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็ดหูหนู และเห็ดเปาฮ้ือที่เกษตรกร
จําหนายได  
 
 5.  การตลาด 
 ตลาดเห็ดสําหรับประเทศไทยมีการผลิตเพ่ือจําหนายภายในประเทศ คิดเปนรอยละ 
95 สวน  การผลิตเพ่ือสงออกคิดเปนรอยละ 5 ไดแก เห็ดแหง เห็ดสดหรือแชเย็น และเห็ดบรรจุ
กระปอง เห็ดที่ผลติออกมามีตลาดจําหนายใน 2 รูปแบบ คือ 
 5.1 ตลาดสด 
 5.1.1 ตลาดขายสงนับ      เปนตลาดที่จะพบเปนแหลงรวบรวมผลผลติเห็ดใน
ปริมาณมากๆ สําหรับตลาดสดเพื่อคาเห็ดโดยเฉพาะยังไมมี จึงทําใหผูเพาะเห็ดยังไมทราบราคา
ผลผลติที่แนนอนได ตองสงเห็ดไปขายแลวจึงจะทราบราคา ราคาผลผลิตคอนขางต่ํา ผลผลิตทีข่ายมี
การสูญเสียมากพอสมควร เน่ืองจากไมมีหองเย็น 
 5.1.2 ตลาดใกลบาน เปนตลาดผูเพาะเห็ดสงขายชนิดทั่วไป ขายไดแนนอน มี
ปริมาณและชนิดชัดเจน ราคาที่ขายไดเปนไปตามกลไกของตลาด ควรมีการประกนัราคาหรือแจง
ราคาขายลวงหนา 
 5.1.3 ตลาดคาปลีกหรือการขายตรง การขายวิธน้ีีจะตองมีผลผลิตตามที่ลูกคา
ตองการเชนการขายผลผลติตามงานตางๆ ของเกษตรกร วิธีน้ีทําใหไดราคาที่สูง ผูขายเปนผูกาํหนด
ราคา แตขายผลผลติไดไมมากเทาการขายในตลาดทัว่ไป 
 5.1.4 ตลาดซุปเปอรมารเก็ต การขายในตลาดนี้นาสนใจ เน่ืองจากมีตลาดที่
แนนอน แตมีขอจํากัดในเรื่องการใหเครดิตซึ่งใชระยะนานกวาจะไดรับเงินกลับคนื ตองมีผลผลิต
สงออกใหตอเน่ือง และรวมทั้งผลผลติตองมีคุณภาพสูง 
 5.2 ตลาดแปรรูป 
 5.2.1 โรงงานแชแข็ง สามารถทําไดกับผลผลิตทกุชนิด แตตองเปนไปตามคําสั่ง
ซ้ือ สิ่งที่ควรระมัดระวัง คือ คุณภาพของสินคาและการปนเปอน ขณะนี้ยังมีการผลิตนอยเน่ืองจากยัง
มีปริมาณเห็ดสดออกมามาก และหาไดงาย จึงมีคนนิยมบริโภคนอย 
 5.2.2 โรงงานบรรจุกระปอง สวนใหญจะเปนเห็ดเปาฮ้ือ เห็ดฟาง เห็ดนางฟา และ
เห็ดแชมปญอง ขึ้นอยูกับฤดูการผลิตและตามคําสั่งซ้ือ ราคาเห็ดจะต่ํากวาตลาดสด ทําใหผูผลติไม
คอยสนใจแมจะมีตลาดที่แนนอน 
 5.2.3 เห็ดแหง สวนใหญจะเปนเห็ดหูหนู แตก็มีเห็ดสกุลนางรมอยูบาง ถา
สามารถผลิตใหมีปริมาณและคุณภาพตามคําสั่งซ้ือ และทําไดอยางตอเน่ือง นาจะขยายตลาดได
เพ่ิมขึ้น 



 35 

 5.2.4 เห็ดแปรรูปตางๆ เชน การทําแหงในรูปอบ ทอดหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
นับเปนตลาดอีกชนิดหนึ่งที่นาสนใจและคนไทยสามารถทําได เน่ืองจากเรามีผลิตภัณฑที่เปนอาหาร
จากเห็ดมากมาย ไมวาจะเปนแหนมเห็ด เห็ดสวรรค นํ้าพริก ขางเกรียบ ทองมวน นํ้าปลา ซีอ้ิว และ
ลูกชิ้นเห็ดเปนตน ซ่ึงยังสามารถขยายตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดอีกมาก โดยเฉพาะเห็ด
ที่ถือวามีโปรตีนสูงถานํามาแปรรูปเปนของขบเคี้ยวสําหรับเด็กไดก็จะมีคุณคาในทางอาหารมากเปน
อยางยิ่งเนื่องจากเห็ดเปนอาหารที่สามารถบริโภคไดประจําวันและราคาตอหนวยการบริโภคถอืวา
อยูในระดับต่ํา 

 
 6.   ปญหาในการผลิตเห็ดและแนวทางแกไข 
 ปญหาหลักในการผลิตเห็ดที่พบทัว่ไป แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ประกอบดวย 
 6.1  ปญหาในการผลิต ที่เปนปญหาในปจจุบันคอื ราคาวัสดุอุปกรณที่เปนปจจัย
สําคัญมีราคาสูงขึ้น วัสดุเหลานี้ไดแก ขี้เลื่อย ถุงพลาสติก รวมทั้งหัวเชื้อเห็ด นอกจากนี้ยังพบการ
เขาทําลายของโรคหรือเชื้อจุลินทรีย ตลอดจนแมลงศัตรูเห็ดในแหลงผลติที่ผลิตเห็ดมาเปนระยะ
เวลานาน และขาดการดูแลระมัดระวังเทาที่ควรจะเปน ซ่ึงจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
 6.2  ปญหาการตลาด ราคาจําหนายเห็ดมีความแปรปรวนและมีแนวโนมลดต่ําลง หรือ
มีการแขงขันการผลิต แตตลาดมีจํากัด รวมทั้งปญหาการตลาดระดับประเทศที่เปนผลจากการเปด
เขตการคาเสร ี
 
 7.  แนวทางแกไขที่ควรเรงรีบดําเนินการ อาจทําไดโดย 
 7.1 สงเสริมการผลิต 
 7.1.1 สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันผลิต เชน กลุมผูผลิตเห็ดหอม เห็ดฟาง   
เปนตน รวมทั้งกลุมผูจําหนาย โดยรวบรวมผลผลติ จัดเกรด จําหนาย จะทําใหเพ่ิมอํานาจตอรอง
ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น 
 7.1.2 วิจัยและพัฒนารูปแบบการผลติ เชน การปรบัปรุงพันธุใหปรับตวัเขากบั
สภาพแวดลอมในไทย การเพาะเลี้ยงเห็ดปา การปรับปรุงสูตรอาหาร (วัสดุเพาะ) การวจัิยวัสดุ
ทดแทน ฟาง และขี้เลื่อยการพัฒนาโรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ด 
 7.1.3 สรางแหลงเชื้อพันธุเห็ดที่มีมาตรฐาน ตรงตามพันธุ และมีเสนใยแข็งแรง 
ใหบริการเกษตรกรอยางทั่งถึงและมีราคาถูกลง 
 7.1.4 จัดแหลงเผยแพรขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันสมัยเปนปจจุบัน  เชน   แหลง
รับซ้ือ สถานจําหนายวัสดุอุปกรณ แหลงหัวเชื้อเห็ด ตลอดจนสภาวะราคาเห็ดใหแกเกษตรกร             
ผูเพาะเลี้ยงเห็ด 
 7.1.5 รณรงคใหเกษตรกร บริหารศตัรเูห็ดโดยไมใชสารเคมี เพ่ือผลิตเห็ดที่มี
คุณภาพสูงและปลอดภัยตอการบริโภคและสภาพแวดลอม 
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 7.1.6 รณรงคใหประชาชนทั่วไปรูถึงคุณคาทางโภชนาการของเห็ด รวมทั้ง
สนับสนุนการเก็บรักษาและการแปรรูป เพ่ือใหมีความหลากหลาย เปนทางเลือกตอการบริโภคเห็ด 
 7.1.7 สงเสริมการทําสวนปาเห็ด เชน การนํากอนเห็ดไปเปดดอกในสวนปา หรือ
นําเชื้อเห็ดเพาะปลูกในปาโดยเฉพาะเห็ดไมคอรไรซา เพ่ือใหเปนแหลงอาหารธรรมชาติ ไมปาหลาย
ชนิด เชน พยอม เต็ง รัง ทองหลาง และยูคาลิปตัส สวนของรากไมเหลานี้จะเปนแหลงผลิตเห็ดหลม 
เห็ดแดง เห็ดเผาะ เห็ดตีนแรดหรือเห็ดจ่ัน เห็ดโคนหรือเห็ดปลวก เห็ดตับเตาหรอืเห็ดหา 
 7.1.8 จัดประชุมวิชาการทัง้ระดับนานาชาติ และระดับภาคหรือระดับทองถิ่นเพ่ือ
แลกเปลีย่นประสบการณและเทคโนโลยใีหมทั้งในกลุมนักวิชาการและกลุมเกษตรกร 
 7.2  สงเสรมิการตลาด ปรับปรุงเพ่ือสงเสริมระบบการตลาดของเห็ด โดยกําหนด
แนวทางใหการตลาดนําการผลิต ทั้งตลาดเห็ดสด(Fresh market) และตลาดเห็ดแปรรูป(Processing) 
และมุงเพ่ิมตลาดทั้งในและตางประเทศ 
 
4.  ขอมูลเขตอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
       ขอมูลทางดานประชากรศาสตร และขอมูลท่ัวไปของอําเภอหลมสัก  อําเภอเขาคอ และอําเภอ
ใกลเคียง ในจังหวัดเพชรบูรณ 
  

1. ขอมูลทางดานประชากรศาสตร 
  ในป2548 จังหวัดเพชรบูรณ มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น1,000,807 คน ชาย 498,248 
คน หญิง 502,559 คน 
 
ตาราง 8  แสดงจํานวนประชากร จํานวนหลังคาเรือน (บาน) ความหนาแนน ของประชากรในเขต      
     เทศบาล นอกเขตเทศบาล แยกเปนรายอําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

อําเภอ/ตําบล พ้ืนที่ หลังคาเรือน จํานวนประชากร (คน) 
 (ตร.กม.) (บาน) ชาย หญิง รวม 

เมืองเพชรบูรณ  2,262.17 48,992 87,658 86,632 174,290 
หลมสัก 1,533.27 36,867 72,755 73,756 146,511 
หลมเกา 922.07 63,331 28,970 29,309 58,279 
ชนแดน 1,131.94 21,653 35,846 35,820 71,666 
หนองไผ 1,354.28 25,010 50,310 49,904 100,214 
บึงสามพัน 482.12 20,088 31,984 32,614 64,596 
วิเชียรบุรี 1,601.26 25,488 51,579 52,041 103,620 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 
อําเภอ/ตําบล พ้ืนที่ หลังคาเรือน จํานวนประชากร (คน) 

 (ตร.กม.) (บาน) ชาย หญิง รวม 
ศรีเทพ 803.80 15,747 30,586 30,812 61,389 
วังโปง 531.47 7,725 15,273 15,169 30,442 
เขาคอ 1,333.00 8,326 16,359 16,104 32,463 
นํ้าหนาว 620.00 4,304 8,602 7,930 16,532 
ในเขตเทศบาล
เมือง 

     

เพชรบูรณ 8.60 9,250 11,337 12,656 23,993  
หลมสัก 2.08 5,242 6,533 6,983 13,516 
ในเขตเทศบาล
ตําบล 

     

ท. ต.วังชมภู 4.30 1,117 2,112 2,213 4,325 
ท. ต.ทาพล 5.93 2,157 4,181 4,506 8,687 
ท. ต.หลมเกา 5.00 2,100 3,348 3,632 6,980 
ท. ต.ชนแดน 0.708 1,424 2,178 2,038 4,216 
ท. ต.ทาขาม 2.30 996 2,020 1,915 3,935 
ท. ต.ดงขุย 2.058 757 1,459 1,579 3,038 
ท. ต.หนองไผ 3.12 2,789 4,210 4,410 8,620 
ท. ต.นาเฉลียง 2.80 1,266 2,421 2,643 5,064 
ท. ต.ซับสมอทอด 7.68 3,642 4,121 4,321 9,442 
ท. ต.วิเชียรบรีุ 26.54 6,686 11,895 12,741 24,636 
ท. ต.พุเตย 4.20 2,514 4,352 4,434 8,786 
ท. ต.สวางวัฒนา 6.20 2,540 4,201 4,298 8,499 
ท. ต.วังโปง 5.96 1,105 2,099 2,165 4,264 
ท. ต.ทายดง 5.57 999 1,854 1,926 3,780 

รวม 12,668.426 322,115 498,248  502,559  1,000,807  
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2.     รายชื่ออําเภอในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ 
2.1   อําเภอในเขตอําเภอหลมสัก 

    2.1.1   ตําบลหลมสัก      2.1.2   ตําบลวัดปา     
    2.1.3   ตําบลตาลเดี่ยว     2.1.4   ตําบลฝายนาแซง   
    2.1.5   ตําบลหนองสวาง     2.1.6   ตําบลน้ําเฮ้ีย   
    2.1.7   ตําบลสักหลง    2.1.8   ตําบลทาอิบุญ     
    2.1.9   ตําบลบานโสก        2.10 ตําบลบานติ้ว    
    2.1.11 ตําบลหวยไร     2.1.12 ตําบลน้ํากอ  
    2.1.13 ตําบลปากชอง    2.1.14 ตําบลน้ําชุน    
    2.1.15 ตําบลหนองไขว    2.1.16 ตําบลลานบา    
    2.1.17 ตําบลบุงคลา    2.1.18 ตําบลบุงนํ้าเตา  
    2.1.19 ตําบลบานกลาง    2.1.20 ตําบลชางตะลูด    
    2.1.21 ตําบลบานไร    2.1.22 ตําบลปากดูก    
    2.1.23 ตําบลบานหวาย  

 2.2   อําเภอในเขตอําเภอเขาคอ 
   2.2.1   ตําบลทุงสมอ   2.2.2   ตําบลแคมปสน 
   2.2.3   ตําบลเขาคอ    2.2.4   ตําบลริมสีมวง 
   2.2.5   ตําบลสะเดาะพง   2.2.6   ตําบลหนองแมนา 
   2.2.7   ตําบลเข็กนอย 
 

 3.  ผลิตภัณฑมวลรวม 
  ผลิตภัณฑมวลรวม (Gross Procincial Products : GPP) ของจังหวัดเพชรบูรณ ตาม
ราคาประจําป 2547 มีมูลคา 39,932 ลานบาท มีสดัสวนสาขาการผลิต แยกเปนภาคการเกษตร 
16,406 ลานบาท (41.08%) นอกภาคการเกษตร 23,526 ลานบาท (58.92%) อัตราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ (Grow Rate : GR ) 5.69% รายไดเฉลีย่ตอหัว 38,609 บาท/คน/ ป เปนลําดับที่ 13 
ของภาคและลําดับที่ 54 ของประเทศ 
        ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ในป 2547 ครัวเรือนมีคาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ย 
7,829 บาท/ครัวเรือน/เดือน รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ย 9,572 บาท/ครัวเรือน/เดือน เงินฝากและเงินใหกูยืม 
ของธนาคารพาณิชยในจังหวัดป 2547 ฝาก 13,694 ลานบาท ใหกูยืม 10,253 ลานบาท 
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ภาพประกอบ 4 แสดงแผนที่จังหวัดเพชรบูรณ 
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 4.  สถานทีท่องเที่ยวของอําเภอเขาคอ  หลมสัก  และเขตอําเภอใกลเคียงในจังหวัด
เพชรบูรณ 

  4.1 เขาคอ 
  เปนชื่อเรียกเทือกเขาที่มีสภาพปาซึ่งมีตนคอขึ้นมากกวาพื้นที่อ่ืน เขาคอตั้งอยูใน
เขต อ.เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  มีภูเขาที่สําคัญ ไดแก เขาคอ มียอดเขาสูงประมาณ1,174 เมตร 
เหนือระดับนํ้าทะเล   เขายามียอดสูงประมาณ 1290 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล และเขาใหญสูง
ประมาณ 865 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล   ลักษณะปาไมในแถบนี้มีเขตปาเต็งรังหรือปาไมสลัดใบ 
ปาสน และปาดิบ  ที่นาสนใจคือ พันธุไมตระกูลปาลม ลักษณะคลายตนตาล แตออกผลเปนทะลาย
คลายหมาก  ภูมิอากาศบนเขาคอจะเย็นตลอดป และคอนขางเย็นจัดในฤดูหนาว 

 สถานที่นาสนใจบริเวณเขาคอ 
 4.1.1    อนุสาวรียจีนฮอ  
   บนยอดสูงสุดของเขาคอ มีอนุสาวรียจีนฮอ  

สรางขึ้นเพ่ือเทอดทูนวีรกรรมของพลเรือน ตํารวจ ทหาร ที่ไดพลีชีพในการสูรบเพ่ือปกปองพ้ืนที่ใน
เขตรอยตอ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ และเลย ตั้งแตป พ.ศ.2511-2525 โดยสรางเปนรูป
สามเหลี่ยมเปนหินออนทั้งหมด  

  4.1.2.   อนุสรณสถานผูเสยีสละ 
   4.1.3    พระตําหนักเขาคอ 
     ตั้งอยูบนเขายา ซ่ึงเปนจุดสูงสุดของเขาคอ พระตําหนักนี้สรางขึ้นเพ่ือ     
นอมเกลาฯ ถวายแดองคสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดําเนนิทอดพระเนตรงาน
โครงการในพระราชดําริและทรงตรวจเยีย่มราษฎร อําเภอเขาคอและอําเภอใกลเคียง บริเวณ
โดยรอบของพระตําหนัก    ไดจัดตกแตงดวยพันธุพืช ไมดอกเมืองหนาวหลากชนิด  
   4.1.4    หอสมุดนานาชาติเขาคอ 
     ตั้งอยูที่เดียวกับเจดียพระบรมสารีริกธาตุ เปนหอสมุดขนาดใหญ   
ออกแบบเปนรูปเพชรคว่ํา สรางดวยกระจกสะทอนแสงภายในแบงเปน 2 สวน คือ ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ บริเวณดานนอกของหอสมุดตกแตงดวยพันธุไมนานาชนิด  

  4.1.5   นํ้าตกศรีดิษฐ  
     เปนนํ้าตกหินชั้น มีนํ้าตกตลอดทั้งป เคยเปนที่อยูของผกค.มากอน มีครก
ตําขาวที่ผกค. สรางขึน้โดยใชพลังนํ้าตกและที่น่ีเปนที่พักผอนรับประทานอาหารและเลนนํ้าได    
บริเวณใกลนํ้าตกศรีดิษฐ  มีนํ้าตกชื่อ  นํ้าตกฐานอิทธ ิ (พิพิธภัณฑอาวุธ) เปนจุดหนึ่งที่มองเห็น
ทิวทศัน เปนฐานสําคัญฐานหนึ่งในการเขายึดพื้นที ่ ปจจุบันทางการไดจัดใหเปนพิพิธภัณฑอาวุธ
เปดใหคนไดเขาชมทุกวัน โดยการนําอาวุธปนใหญ ซากรถถัง และอาวุธที่ใชสูรบในการรบทีบ่นเขา
คอมากมาย รวมทั้งการจัดหองบรรยายสรุปแกผูเขาชมเปนหมูคณะดวย คิดคาชมคนละ10 บาท  
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4.1.6    เจดียพระบรมสารีริกธาตุเขาคอ 
     ตั้งอยูบนยอดเขาติดกับหอสมุดนานาชาติเขาคอ  ที่ยอดเจดียบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุซ่ึงอันเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เจดียแหงน้ีชาวเพชรบูรณสรางขึ้นเพ่ือถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชยครบ 50 ป 
   4.1.7    อางเก็บนํ้ารัตนัย 
     เปนอางเก็บนํ้าความจุ 2,020,000 ลูกบาศกเมตร บนเนื้อที่ 1,600 ไร มี
อาคารระบายน้ําลน กวาง 15 เมตร พรอมทํานบดิน สูง 15 เมตร ยาว 250 เมตร ในบริเวณอางเก็บ
นํ้ามีลักษณะคลายทะเลสาบในตอนเย็นจะมีลมพัดเย็นสบายเหมาะสําหรับน่ังพักผอน 

4.1.8    เนินมหัศจรรย 
     อยูตรงกลางกม.ที่ 17.5 เม่ือขับรถมาถึงตรงนี้แลวดับเครื่องรถจะถอยหลัง
ขึ้นเนินได ปรากฏการณดังกลาวเกิดจากภาพลวงตา เน่ืองจากวัดระดับความสูงของเนิน ชวงที่
มองเห็นเปนยอดเนินจะมีระดับต่ํากวาชวงที่เปนทางขึน้เนินการเดินทาง   ใกลบรเิวณเนินมหัศจรรย   
   4.1.9    สวนสัตวเปดเขาคอ  
     มีทั้งสัตวที่ปลอยตามธรรมชาติและสัตวที่เลี้ยงไวในกรง หากผูที่เขาชม
เปนหมูคณะตองการเจาหนาที่บรรยายและนําชมใหความรูเกี่ยวกับสตัวปา ตองทําหนังสือลวงหนา
ถึง หัวหนาโครงกาสวนสัตวเปดเขาคอ อ.เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ    
   4.1.10  ไร บี เอ็น  
     ในบริเวณไรมีการเพาะปลูกพืชผัก และผลไมเมืองหนาวนานาชนิด  เชน  
บรอคเคอรี่ หอมหอ ฟกแมว ผักกาดแกว สตรอเบอรี่ ลิ้นจ่ี ฯลฯ ดอกไม เชน คารเนชัน แกลดิโอลัส   
แอสเตอร ฯลฯ และมีการขายผลิตผลหลากหลายประเภททั้งของสดและของแปรรปู 

4.2    สถานที่ทองเที่ยวในอําเภอหลมสัก 
  4.2.1  อนุเสาวรียพอขุนผาเมือง  
  4.2.2  อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 

  ตั้งอยูบนรอยตอของสามจังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอหลมสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ ปนอุทยานแหงชาต ิ  เปนยุทธภมิูที่สําคัญที่รักษาไวซ่ึงประวตัิศาสตรของการสูรบ 
และความสวยงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ 

4.3  สถานทีท่องเที่ยวในตวัเมืองเพชรบรูณ  
   4.3.1  เสาหลกัเมืองเพชรบูรณ                                                                                   

        ประดิษฐานอยูที่ศาลเทพารักษหลักเมือง    ถนนหลักเมือง     ใจกลาง
เมืองเพชรบูรณ      เปนเสาหินที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนํามาจากเมืองศรีเทพ เม่ือ
ปพ.ศ. 2447  เปนเสาหลักเมืองที่เกาแกที่สุดในประเทศ 
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  4.3.2  วัดมหาธาตุ  
         ตั้งอยูถนนนิกรบํารุง    ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ มีพระเจดียทรงพุม

ขาวบิณฑแบบสุโขทัย สูงประมาณ 4 วาเศษ 
           4.3.3  วัดไตรภูมิ  

               ตั้งอยูถนนเพชรรัตน      เปนวัดเกาแกที่ประดิษฐานของพระพุทธมหา
ธรรมราชา พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของจังหวัดเพชรบูรณเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะสมัย
ลพบุรี ชาวบานพบในแมนํ้าปาสักบริเวณหนาวัด  จึงไดอัญเชิญมาประดิษฐานที่วดันี้  
              4.3.4  นํ้าตกตาดหมอก  

        ตั้งอยูที่ตําบลนาปาคาดวา  อาจจะเปนนํ้าตกที่มีความสูงที่สุดในประเทศ 
แบงชั้นตาง ๆ ได 12 ชั้น 
 4.4   สถานทีท่องเที่ยวในเขตอําเภอวิเชยีรบุรี 
  4.4.1  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
   เปนที่เคารพสักการะของชาวเมืองใกลเคยีงเปนอันมาก ทางอําเภอจะจัด
งานเฉลิมฉลองศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทย   เปนเวลา  3  วัน   คือ   ในวันที ่
25 - 27 มกราคม จะมีการบวงสรวงดวงพระวิญญานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 4.5   สถานทีท่องเที่ยวในอําเภอศรีเทพ 
            เปนเมืองโบราณที่อยูในทองที่อําเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ เดิมมีชื่อวา 
“ เมืองอภัยสาลี “ และตอมาเม่ือสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จผานมาทางเมืองนี้ ไดทรง
เรียกเมืองน้ีเสียใหมวา “ เมืองศรีเทพ “ เมืองศรีเทพสรางขึน้ในสมัยยุคขอมเรืองอํานาจ เปน
หลักฐานทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจนถึงปจจุบัน  
 
 5.  จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเพชรบูรณ  
          ในป 2547 มีผูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเพชรบูรณ จํานวนทั้งสิ้น 173,633 คน โดยแยกเปน
คนไทย 171,804 คน ชาวตางประเทศ 1,829 คน มีรายไดจากการทองเที่ยว 257.68 ลานบาท 
 

ตาราง 9  แสดงผูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเพชรบูรณ ป 2547 
 

จํานวน (คน) ประเภทผูเยีย่มเยือน 
ไทย ตางประเทศ รวม 

นักทองเที่ยว 143,215 1,248 144,463 
นักทัศนาจร 28 ,589 581 29,170 

รวม 171,804 1,829 173,633 

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือเขต3 (ขอมูล ณ ตุลาคม– ธันวาคม 2547) 
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ตาราง 10  แสดงรายไดจากการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ ป 2547 

รายได (ลานบาท) ประเภทผูเยีย่มเยือน 
ไทย ตางประเทศ รวม 

นักทองเที่ยว 231.66 2.98 234.64 
นักทัศนาจร 22.26 0.78 23.04 

รวม 253.92 3.76 257.68 

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือเขต3 (ขอมูล ณ ตุลาคม– ธันวาคม 2547) 

6.สถานที่พักในจังหวัดเพชรบูรณ  
 

ตาราง 11  แสดงสถานที่พักในจังหวัดเพชรบูรณ 
  

ชื่อที่พัก สถานที่ตั้ง จํานวน
หองพัก 

อัตราคาพัก     โทร. 

จังหวัดเพชรบูรณ     
1.  โฆษติฮิลล 39 ถ.สามัคคีชัย ต.

ในเมือง 
143 หอง 900-3,200 743642-5 

 722370-2 
2.  บูรพาโฮเต็ล 308 ถ.สามัคคีชัย ต.

ในเมือง 
260 หอง 608-982 711155-9 

3.  สยาม 21 ถ.สันคูเมือง ต.
ในเมือง 

29 หอง 160-370 711301, 
721551  

4.  เพชรบูรณโฮเต็ล 102/1 สี่แยกพระ
พุทธบาท ถ.สันคู
เมือง 

23 หอง 110-170 711348 

5.  เพชรโฮเตล็ 59 ถ.พระพุทธบาท 
ต.ในเมือง 

19 หอง 125-195 711275 

6.  บังกะโลสวัสด ี 54 ต.ในเมือง 37 หอง 200-600 721850 
7.  เอเชีย 170/2 ถ.ประชาสิทธิ์ 

ต.ในเมือง 
20 หอง 300-400 711082 

8.  ลานเงินเกสทเฮาส 34 ถ.เพชรพัฒนา ต.
ในเมือง 

25 หอง 150-250 721821 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ชื่อที่พัก สถานที่ตั้ง 
จํานวน
หองพัก อัตราคาพัก   โทร. 

9.  วรรณดีเกสทเฮาส 214 ถ.พระพุทธบาท 
ต.ในเมือง 

18 หอง 300 721441 

10. เพียงพิศเกสทเฮาส 5/14 ม.5 ต.สะเดียง 14 หอง 150-300 720920 
11. ริมดอยรีสอรท 78/1 ม.18 ต.ทาพล 31 หอง 1,500 560183 

(01)9510768 
12. ศิริโรจน 104 ถนนเพชรเจริญ 17 หอง 80-200 711037 
 อําเภอหลมสัก     
1.  หลมสักณัฐติรัตน       
     แกรนดโฮเต็ล 

163/10 ถ.คชเสนีย 
ต.หลมสัก 

60 หอง 1,500-3,000 745021-8 

2.  นครอินทร 163/10 ถ.คช
เสนีย ต.หลมสัก 

50 หอง 200-300 701693-4 

3.  โรงแรมสวางโฮเต็ล 147/5 ต.หลมสัก 34 หอง 150-300 746316-9 
4.  โรงแรม พี.พี. โฮเต็ล 214 ถ.รณกิจ ต.

หลมสัก 
24 หอง 150-200 701532   

701545 
5.  บานแกว 18/4 ต.หลมสัก 45 หอง 220-350 702005 
6.  บังกะโลนวิ 99 130/1 ต.หลมสัก 24 หอง 120-350 701405 
7.  เพชรเกสทเฮาส 243 ม.1 ต.ปาก

ชอง 
15 หอง 400-500 701352 

701263  
8.  วันทนาเกสทเฮาส 61/1 ม.5 ต.วดัปา 18 หอง 150-350 746521 
9.  สันติสขุสอรท 43 ต.นํ้าชุน 10 หอง 200-400 (01) 227427  

(01) 6053088 
10. ศรีชัย 39-43 ถนนเทศบา2 27 หอง 100-200 701693-4 
11. หลมสัก ถนนวิชัย 16 หอง 100-250 701172 

701022 
12. อุทยานแหงชาต ิ 
     ภูหินรองกลา 

กองอุทยานแหงชาต ิ
กรมปาไม  

39 หลัง 

 

   40-1,500        5790529 
5794842 
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ตาราง 11  (ตอ) 

ชื่อที่พัก สถานที่ตั้ง จํานวน
หองพัก 

อัตราคาพัก โทร. 

อําเภอเขาคอ     
1.   ดิอิมพีเรียลภูแกว  
      ฮิลล รีสอรท 

99 ม.5 ต.แคมปสน 140 หอง 2,472-3,178 750056-60   
(02)5519304-5  

2.  เมาเทนพารคสวิส   
เซอรแลน รีสอรท 

 

กม. 103 ถ.พิษณุ   
โลก- หลมสัก 
 

120 หอง 1,300-5,000 750445-7  
(02)2798791-3  

3.   เขาคอรีสอรท 46 ม.6 ต.แคมปสน 23 หลัง 350-450 (06)711-1542 
(02) 928-8592  

4.   เขาคอวลัเลย 65 ม.6 ต.แคมปสน 35 หลัง 1,000-12,000 750262,28729 
(02)3313447  

5.   ฟอรเรสฮิลล ต.ทุงสมอ 25 หอง 1,000-2,000 750041-2  
(02)2749485-8  

6.   ภูเพชรฮิลลรี 
      สอรท 

104 ต.ทุงสมอ 44 หอง 1,600-2,500 (01)4746067 

7.   เขาคอลอดจ ม.8 ต.เขาคอ 23 หอง 200-300 722011  
(01) 2271965  

8.   เขาคอทะเลภู 137 ม.5 ต.ทุงสมอ 7 หลัง 1,200-3,000 750061-2,750063    
(02) 9407311  

9.   ชวนชมรสีอรท 146 ม.4 ต.ทุงสมอ 41 หลัง 800-4,900 702255 
10.  เรือนเดิมเขาคอรี 
      สอรท 

ตลาดทุงสมอ 12 หอง 500-5,000 7538913 
(01)8067746 ,  
(02) 9935056-7  

11. ไรเพียงฟารีสอรท 42 ม.3 ต.ทุงสมอ 12 หอง 500-800 (01)9628980 , 
(01)6049597 

12.  บานพักทหารมา กม.28 ทางหลวง 
2196 

19 หอง 400-800 701778 กองพัน
ทหารมาที่ 28 

13. เรือนพักผูติดตาม    
( พระตําหนักฯ) 

ขางพระตําหนักเขา
คอ 

35 หอง 300 722011 

14.  บานสูง รีสอรท 38 ม.6 ต.แคมปสน 11 หอง 1,500-3,600 750043 
15.  ไรจันทรแรม 152 ม.8 ต.เขาคอ 2 หลัง 1,500-2,500 758050-1 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ชื่อที่พัก สถานที่ตั้ง 
จํานวน
หองพัก อัตราคาพัก โทร. 

16.  บานเชิงผา สามแยกแคมปสน 3 หลัง - 750174 
17.  เปยมสุข สวิส 
      ฮิลลรีสอรท 

บ.บอนหาด ต.แคมปสน 4 หลัง - (01) 8268897 

 18.  เขาคอทะเล 
       หมอก 

บ.เสมารักษ  ต.เขาคอ 60หลัง - (01)8886927 
(01)3247291 

 19.  สหกรณ 
       การเกษตรเขา 
       คอพัฒนา 

73 ม.1 บานกนกงาม 
ต.เขาคอ อ.เขาคอ จ.
เพชรบูรณ 

1 หลัง  
เต็นท
100 
หลัง 

180 /คน/คืน 
 

728063  
(09)7978339 

 20.  ชมฟารีสอรท เลขที่ 1 ม.4 บาน
กองเนียม 
ต.เขาคอ อ.เขาคอ  

- 1000-1500 
เตนท 2 คน 200   
เตนท 4 คน 400 

(06)2161935  
(09)8582762 
  

 21. เพรชระรีสอรท กิโลเมตร 12 
เสนทางสายหลมสัก-
ชุมแพ 

30 หอง 350-600 701263, 
701352 

 22. ภูเพชรฮิลลรี  
      สอรท 

104 ตําบลทุงสมอ 
บนทางหลวง
หมายเลข 2196 

44 หอง 1,600-2,500 5761396-400 

อําเภอหลมเกา     
1.  หลมสวิสฮิลลรี 
     สอรท 

106 ต.นาเกาะ 22 หลัง 950-6,400 (02)2274078 
(02)2780080  

2.  แกรนดฟอรเรสท   15 หลัง 1,000-3,600 (02)2102972 
(02)9387395-6  

 อําเภอบึงสัมพัน     
1.  เพชรบูรณการ 
     เดนฮิลลรี   
     สอรท  

12/3 ม.2 ต.ซับสมอ
ทอด 

หองพัก 65
หอบานพัก 
11 หลัง 

850-8,000 791607, 
718074, 
(01)2274251 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ชื่อที่พัก สถานที่ตั้ง 
จํานวน
หองพัก อัตราคาพัก โทร. 

2.  สมอทอง 150/1ม.7ต.ซับสมอทอด 20 หอง 120 731184 
3.  โรงแรมเพชร 
     สยาม 

227 ม.7 ต.ซับสมอทอด 67 หอง 200-350 731046 

4.  โรงแรมกรีน 
     เฮาส 

12/3 ม.2 ต.ซับสมอทอด 13 หอง 200 561096 

5.  โรงแรมบึงสาม    
     พันอินน 

297/1 ม.4 ต.บึงสามพัน 20 หอง 200-350 731035 

6.  โรงแรมวรัญญา - - - 732882 
7.  โรงแรมชางทอง - - - 731634 
8.  โรงแรมกวาง 
     ทราย 

- - - 731843 

9.  ปโตเลียม - - - 753071 
10. สตารอินทร - - - 731700 
อําเภอหนองไผ     
1.   เพชรทองไทย 1846 ต.หนองไผ 11 หอง 80-120 781388 
อําเภอศรีเทพ     
1.   แอนดรีสอรท 
     กัลปพฤกษชัย 

49/1 ต.ประดูงาม 18 หอง 600-800 (01)6537553 
ตอ 23,24 

2.   ศรีเทพอนิน 121 ม.12 ต.สระกรวด 15 หอง 200-400 799631 
อําเภอนํ้าหนาว     
บานพักน้ําหนาว 1 อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว  1,200 729-002,  
บานพักน้ําหนาว 2 อ.นํ้าหนาว จ.เพชรบูรณ  3,000 5790529, 
บานพักน้ําหนาว 3   3,200  
บานพักน้ําหนาว 4   3,000  
บานพักน้ําหนาว 5   3,000  
บานพักน้ําหนาว 6   800  
บานพักน้ําหนาว 7   800  
บานพักน้ําหนาว 8    800  
บานพักน้ําหนาว 9   3,000  
บานพักน้ําหนาว 10     3,000 



 48 

 7.  รานอาหารในเขตอําเภอเขาคอ  อําเภอหลมสัก และอําเภอใกลเคียง ในจังหวัด
เพชรบูรณ  

 
ตาราง 12  แสดงรานอาหารในเขตอําเภอเขาคอ  อําเภอหลมสัก และอําเภอใกลเคียง ในจังหวัด 
      เพชรบูรณ  
 

 

ชื่อรานอาหาร 
 

 

ที่อยู 
 

อําเภอเขาคอ 
 

 

1.  เขาคอ บริเวณสี่แยกสะเดาะพง ทางดานซายมือ 
2.  ตนคอ ภูเพชรฮิลลรีสอรท 104 ต.ทองสมอ  
3.  มาล ี บริเวณสี่แยกสะเดาะพง ตดิกับรานเขาคอ 
4.  รัชนก บริเวณสี่แยกสะเดาะพง ขางปมนํ้ามัน ปตท. 
 อําเภอหลมสัก  
1.  ครัวเฟองฟา ถนนสามัคคีชยั โทร 701588 
2.  ไดโว 17/1-19/1 ซ.สุริยศักดิ์ ถ.คชเสนีย โทร. 701519 
3.  ไดโว 2 104 หมู 1 ต.หนองไขว โทร 745721, 702129 
4.  นิวนครอินทร โรงแรมนครอินทร โทร. 701693-4 
5.  บัลเลนไทน ถนนวจ ี
6.  บัวทอง ถนน คชเสนยี โทร 701435 
7.  เรือนทิพย ต.หนองไขว โทร 745537 
8.  เมืองหลม 22/13-14   ถ.สามัคคีชัย โทร. 701105, 701646 
9.  จิวเจริญ หลังสถานีตํารวจหลมสัก 
10. ลาบเปด นายประสิทธิ ์ 11 ถ.พิทักษ ซ.สุนทรกิจ ขางที่ทําการไปรษณีย 
 

ในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ 
 

 

1.  กามปูเฮาส 515   ถนนเพชรเจริญ  
2.  จิรดา ถ.สันคูเมือง  ใกลวงเวียนน้าํพุ  
3.  ฉั่งเมงฅโภนา 23-25 ถ.เกษมราษฎร  
4.  ซําทอง 49/2 ถนนกลางเมืองพัฒนา  
5.  ทัมมารินทร คอฟฟช็อฟ โรงแรมบูรพา  
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

 

ชื่อรานอาหาร 
 

 

ที่อยู 

6.  ทิวไผ โรงแรมโฆษิตฮิลล  
7.  มนตรี 54/21 ถ.สันกําแพง 
8.  รานอาหารศูนยมะขามหวาน เดนชัย  กระตายเผือก 
9.  ลุงตอง ถนนหลักเมือง 
10. สถาพร 250 ถ.นิกรบาํรุง  
11. วันวิสาคลับเฮาส ถ.สระบุรี-หลมสัก โทร. 721754 
12. คาเฟ 31/1 ถ.สระบรีุ-หลมสัก โทร. 711293 
13. สบันงา กม.ที่ 25 ถนนสระบุรี-หลมสัก 
อําเภอหลมเกา  
1.  ขนมจีนปาสินรอง ถนนนฤพัฒน โทร 709579 
อําเภอวิเชียรบุรี  
1.  ไกยางแมนวล ขางปอมตํารวจ แยกเขาอําเภอ 
อําเภอบึงสามพัน  
1.  เพชรบูรณ การเดนฮิลล สี่แยกราหุล โทร 731479 
อําเภอบึงศรเีทพ 
 

 
1. ปาลวน 
 

99/1 หมู 12 ต.สระกรวด  โทร. 799199 

 
ตาราง 13  แสดงรานอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐาน Clean Food Good Taste 
 

 

ชื่อรานอาหาร 
 

 

ชื่อรานอาหาร 
 

 

ในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ 
 

 

1.   โฆษติคาเฟ 2.  ยิ้มโภชนา 
3.   ขาวแกงแมแดง 4.  ลอยฟาชวนชิม 
5.   บูรพาโฮเต็ล 6.  ผัดไทย 
7.   กวยเตี๋ยวโรงเจ 8.  ครัวทอง 
9.   เคียงเยาวราช 10. สวนน้ําจุมจ๋ิม 
11. กวยเตี๋ยวนุก นุน 12. โรงแรมซันไชด 
13. ครัวบานสวน 14. ปรีชาฟชชิ่งปารค 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

 

ชื่อรานอาหาร 
 

 

ชื่อรานอาหาร 
 

15. หมูจุม 16. ธัญรส11 
17. กามปู 18. ใบตอง 
19. เวียดนาม 20. ฉังเมงโภชนา 
21. ครัวเกษตร 22. ขาวมันไกสุโขทัย 
23. ปาติม 24. กวยเตี๋ยวชักธง 
25. ขนมจีนคุณตา 26. กวยเตี๋ยวเจนอง 
27. โองตนเบน 28. กวยเตี๋ยวกามปู 
29. ต.ไม 30. ขนมจีบซาลาเปา 
31. จารุวรรณ 32. นองอีฟ 
33. ดานัง 34. ขนมจีนลูกสาวคุณตา 
35. ครัวบานนอก 36. นายไพโรจน 
37. ริมดอย 38. โรงพยาบาลเพชรรตัน 
39. ยุพา 40. ขาวมันไกทอดเจแกะ 
41. ศรีสุขฟชชิ่งปารค 42. ราชาบะหมี่เกี๊ยว 
43. โกเขง 44. ลุงตอง 
45. สบันงา  
ในเขตอําเภอหลมสัก  

1.   ภัตราคารเมืองหลม 2.   ครัวเปรีย้วหวาน (กวยเตี๊ยว
เปด)  

3.   รานกุก 4.   กวยเตี๋ยวเจกจุย 
5.   กวยเตี๋ยวเรือเจอวน 6.   กวยเตี่ยว ธัณรส 
7.   ขาวแกงพิกุลทองและหมูปง 8.   รานดวงตา 
9.   ขนมจีน เจแร 10. ลาบเปดเฮียตี๋ 
11. ขนมจีน เจสั้น 12. สวนอาหารเรือนทิพย 
13. หองอาหารพวงชมพู 14. แผงลอยที่วาการอําเภอ 
15. ขาวมันไกสูผี 16. บะหมี่เกี๊ยวเจไหน 
17. ลาบเปดบานสวน 18. ขาวมันไกอาไซ 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

 

ชื่อรานอาหาร 
 

 

ชื่อรานอาหาร 
 

ในเขตอําเภอหลมเกา  
1.   นางทัศนยี เรืองโต 2.   กวยเตี๋ยววังเวิน 
3.   ปาสินรอง 4.   มะขามสารัช 
5.   ขนมจีนแมบุญมี  
ในเขตอําเภอเขาคอ  
1.   อิมพีเรียลภูแกว 2.  บานเชิงผา 
3.   เขาคอรีสอรท 4.  ครัวนองปาลม 
5.   ครัวหม่ืนไม 6.  รานสะเบยีงปา 
7.   รานระยา 8.  รานมะขามทอง 
9.   รานนองเต 10. รานพรสวรรค 
11. เมาเทนพารครีสอรท 12. รานติ๋ม 
13. ไรจันทรแรม 14. รานครัวรงัสิต 
15. ครัวลุงเทพ 16. บานเชิงผา 
17. ไรวันเย็น  
ในเขตอําเภอบึงสามพัน  
1.   รานอาหารปาสักซีฟูด 2.   รานอาหารแมอุไร 
3.   นทีอาหารทะเล 4.   รานขาวแกงอยุธยา 
5.   รานอาหารกิ๊ก 6.   ตาเพ็งปลาเผา 
7.   รานอาหารออ  
 

ในเขตอําเภอหนองไผ 
 

 

1.   กอบแกวโภชนา 2.   สมนึกขาวขาหม ู
3.   ธันวา 4.   ศรีทองโภชนา 
5.   ศรีตรัง 6.   เหรียญบาท 
7.   เจแตวอาหารปา 8.   กวงโตกวง 
 

ในเขตอําเภอวิเชียรบุรี 
 

 

1.   ไกยางบัวตอง 2.   ไกยางแมกุหลาบ 
3.   ไกยางหนังกรอบ 4.   ไกยางรสทิพย 
5.   ขาวแกงแมเตียง 6.   ไกยางเจแกว 
7.   ไกยางสุณีย 8.   รานอาหารนองพลอย 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

 

ชื่อรานอาหาร 
 

 

ชื่อรานอาหาร 
 

 

ในเขตอําเภอขนแดน 
 

 

1.   ครัวนอยกอย 2.  รานกัลยาอ่ิมอรอย 
3.   รานสมัยเลิศรส 4.  รานชะเอม 
5.   รานแซบอีหลี 6.  รานสายพนิ 
7.   รานอาหารปาชนแดน  
 
5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 บุศรินทร  กมลรัตนเวช (2549) :  ทาํการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการบรโิภคผัก
ปลอดสารพิษและผักทัว่ไปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยทําการศึกษากับกลุมตวัอยางที่
บริโภคผักปลอดสารพิษและผักทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  จากการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพ และอายุ
แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักทั่วไปที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05   ปจจัยโดยรวมเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ มีความสัมพันธในระดับปานกลางและมทีิศทาง
เดียวกับพฤตกิรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณา
รายดาน  พบวา  ทศันคติดานผลิตภัณฑและทศันคติดานราคา  มีความสัมพันธในระดับต่ํา และ
เปนไปในทศิทางเดียวกันกบัพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 
.01 สวนทศันคติดานชองทางการจัดจําหนายมีความสมัพันธในระดบัปานกลางและเปนไปในทศทาง
เดียวกันกับพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.01  นอกจากนี้
ปจจัยดานทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับผักทั่วไป  มีความสัมพันธในระดับต่ําและมีทิศทางเดียวกนักับ
พฤติกรรมบรโิภคผักทั่วไปอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา   
ทัศนคติดานผลิตภัณฑและทัศนคติดานราคามีความสมัพันธในระดบัตและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
กับพฤติกรรมการบริโภคผักทั่วไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ .01 ตามลําดับ สวน
ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคทัว่ไปที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05   
 
 เพชรา วงศสตัยนนท (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติที่มีตอสินคา
ปลอดสารเคมีในรานคาปลีก : กรณีศึกษาอาคารชุดโอเอซีส การศึกษาทัศนคติจําแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร พบวา สวนใหญ เปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21 -30 ป มีอาชีพรับจาง / 
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พนักงานบริษทัเอกชน มีรายได 5,001 – 15,000 บาท มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีคานยิมใน
การซื้อสินคาจากแหลงจําหนายตางๆ ตามความสะดวกของผูบริโภค รูปแบบการดําเนินชีวิตในการ
บริโภคสินคาจะเปนสินคาทั่วไป มากกวาสินคาปลอดสารเคมี ทัศนคติของผูบริโภคดานความรูความ
เขาใจตอสินคาปลอดสารเคมี อยูในระดับปานกลาง ทัศนคติของผูบริโภคดานพฤติกรรมตอสินคา
ปลอดสารเคมี อยูในระดับสูง การศึกษาทัศนคติจําแนกตามสวนประสมทางการตลาดพบวา สวน
ประสมดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลทีต่ั้ง ดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธในระดับสูง
กับทัศนคตขิองผูบริโภคสินคาปลอดสารเคมี ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ รายได ระดับการศกึษาที่
แตกตางกัน มีผลตอทศันคติของผูบรโิภคแตกตางกัน สวนประสมดานผลิตภัณฑ ดานทําเลทีต่ั้ง 
ดานการสงเสริมการตลาด และสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับทศันคตขิองผูบริโภค 
ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกันมีทัศนคตดิานความรูสึกนึกคิดแตกตางกัน โดยเฉพาะกลุมที่มีรายได 
25,000 – 35,000 บาท มีทัศนคติดานความรูสึกนึกคิดแตกตางจากกลุมรายไดอ่ืนทุกกลุม สวน
ประสมดานทําเลทีต่ั้งมีความสัมพันธกับทัศนคติดานความรูความเขาใจซึ่งอาจเกิดจากรานคาปลีก 
อาคารชุดโอเอซีสยังไมมีการจําหนายสินคาปลอดสารเคมีอยางเปนรูปธรรม จึงทําใหผูบริโภคมี
ความรูความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง 
 
 วิไล ทวมกลดั (2543 : วิทยานิพนธ) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจซื้อและ
พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ตวัแปรดานราคา
ผักปลอดสารพิษ และตัวแปรสวนตางระหวางราคาผักปลอดสารพิษกับผักสดทั่วไปทีใ่ชสารเคมี 
ใหผลที่สอดคลองกัน โดยตัวแปรทั้งสองมีผลตอความนาจะเปนในการเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษ
เพ่ิมขึ้น ปจจัยทางดานครอบครัวทีเ่ล็กลง มีผลตอการเลือกบริโภคผกัปลอดสารพิษเพ่ิมขึ้น กับอายุที่
เพ่ิมขึ้น มีการเลือกชนิดของผักเพื่อบริโภคที่แตกตางกัน ดานทัศนคติผูบริโภคเห็นวาผักปลอด
สารพิษมีประโยชน มีคุณคาทางอาหาร ลดความเสีย่งในการสะสมพิษของรางกายและสิ่งแวดลอม 
โดยเห็นวาผักปลอดสารพิษมีราคาแพง มีแหลงจําหนายนอย ไมสะดวกตอผูบริโภค 
 
 พัชรินทร  สีหนันทวงศ (2546) ไดศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครราชสีมา พบวา พฤตกิรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครราชสีมามีประชาชนซือ้ผักปลอดสารพิษเฉลี่ย 7.6 ครั้งตอเดือน ปจจัยที่มีความ 
สัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของประชาชน ไดแกอายุ สถานภาพในครัวเรือน 
จํานวนสมาชกิในครัวเรือน รายไดเฉลี่ยของสมาชิกในครอบครัว ความถี่ในการประกอบอาหารตอวัน
ของครอบครัว ความเชื่อในการรับประทานอาหาร ทัศนคตติอผักปลอดสารพิษ เน้ือหาและ
แหลงขอมูลขาวสารเรื่องผักปลอดสารพิษที่ไดรับ ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบคุคล ปจจัยดาน
ลักษณะของครอบครัว ปจจัยดานจิตวิทยาสังคม และปจจัยดานการสื่อสาร กับการรับรูปญหา การ
แสวงหาขอมูลการประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซ้ือ สามารถอธิบายผลทีมี่ตอพฤติกรรมการ
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บริโภคผักปลอดสารพิษไดรอยละ 58.8 โดยตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมการบรโิภคผักปลอดสารพิษ 
ไดแก รายไดเฉลี่ยของสมาชิกในครอบครัว ความถี่ในการประกอบอาหารตอวันของครอบครัว ความ
เชื่อในการรับประทานอาหาร ทัศนคติตอผักปลอดสารพิษ เน้ือหาขอมูลขาวสารเรื่องผักปลอด
สารพิษที่ไดรับการประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ 
 
 อัญชนี  วิชยาภัย บุนนาค (อภิชาติ ดีสมสุข. 2545 ; อางอิงจากอัญชนี วิชยาภัย บุนนาค 
2540) ไดทําการวิจัยเรื่อง การแสวงหาขาวสาร ทศันคติ และพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑเพ่ือ
สุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติเปน
กลางตอผลติภัณฑเพ่ือสุขภาพ และมีพฤติกรรมการบริโภคในระดับต่ํา โดยผ ู บริโภคเห็นวา 
ผลิตภัณฑมีความสะดวกและมีประโยชนตอสุขภาพแตยงัจัดเปนสินคาฟุมเฟอยและเกินความจําเปน 
และอาจมีความเสี่ยงจากการบริโภค ผลิตภัณฑที่มีการบริโภคมากที่สุด คือ วิตามิน อาหารเสริม 
และเครื่องสําอางตางๆ ผูบริโภคสวนใหญซ้ือสินคาเพื่อบริโภคเอง และมีจํานวนไมนอยทีไ่ดรับ
ของขวัญ เศรษฐกิจมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ในดานการแสวงหาขาวสารผูบริโภคสวน
ใหญแสวงหาขาวสารในระดับต่ําโดยนิยมแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชนและบริโภคขาวสารประเภท
ใกลตวัมากทีสุ่ด 
 
 รังสี สืบนุการณ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคที่ตลาดริมนํ้าดอนหวาย พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อ
สินคาในดานจํานวนครั้ง (ความถี่) ในการมาซื้อสินคาที่ตลาดริมนํ้าดอนหวาย ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ แตกตางกัน มีคาใชจายเฉลี่ยใน
การซื้อสินคาที่ตลาดริมนํ้าดอนหวายในแตละครั้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในสวนของ
เพศและรายไดที่แตกตางกนัน้ันมีพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานความถี่ (จํานวนครั้ง) และคาใชจาย
เฉลี่ยตอครั้งและระยะเวลาในการซื้อสินคาแตละครั้ง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ระดับ
รายไดที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินคาดานจํานวนครั้ง (ความถี่) ในขณะที่ผูบริโภคที่มี
รายไดแตกตางกัน มีคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาที่ตลาดริมนํ้าดอนหวายในแตละครั้งแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 
 สุรชัย (2541)  ศึกษาเรือ่งพฤติกรรมการบริโภคกาแฟกระปองพรอมด่ืม  กรณีศึกษา
พนักงานขับรถบริษทัขนสง จํากัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการศึกษาใชขอมูลปฐมภูมิ  จาก
แบบสอบถาม ผูบริโภคที่เปนพนักงานขับรถ   บริษัทขนสง จํากดั จํานวน 400 ตัวอยาง และนํา
ขอมูลมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ  โดยการคํานวณคารอยละ และการทดสอบสมมติฐานแบบ
ไคสแควร  พบวา  กาแฟกระปองพรอมด่ืมประเภทใสนมเปนชนิดทีไ่ดรับความนยิมบริโภคมากที่สุด  
เม่ือเทียบกับกาแฟดํา  โดยปริมาณการซื้อตอครั้งจะซ้ือครั้งละ 1 กระปอง และจะบริโภคทุกวันวันละ 
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2-3 กระปอง  สวนเวลาที่นิยมบริโภคมากที่สุด คือ เวลา 6.00 น. – 10.00 น. โดยมีเหตุจูงใจและ
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อ คือ การทดแทนเครื่องชูกําลัง  เพ่ือความสดชื่นกระปรี้กระเปรา
และหายงวงนอน ทางดานการตลาดของผลิตภัณฑพบวา ผูบริโภคมีความพอใจมากในรสชาดความ
เขมขน ความสะดวกซื้อ ภาชนะบรรจุ และความเหมาะสมในเรื่องราคา  ผูประกอบการควรปรบัปรุง
เรื่องกลิ่นและสี  ชองทางการจัดจําหนายและวธิีการสงเสริมการขายที่เหมาะสม คอื  รานขายของชํา  
คอนวีเนียนสโตร  และการลดราคา 
 
 สรรชนก (2546)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดื่มกาแฟจากตางประเทศ ในการศึกษามี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดื่มกาแฟในรานกาแฟจากตางประเทศของคกรุงเทพมหานคร  
โดยเนนความถี่ในการใชบรกิาร  คาใชจายในการเขามาใชบริการตอครั้งตอคน  ผูรวมด่ืม  
วัตถุประสงคในการเขามาใชบริการ  ชวงเวลาในการดื่ม  รานที่นิยมด่ืม และเหตุผลที่เขาดื่มในราน   
จากการวิจัยพบวา   ปจจัยทางการตลาดมผีลตอการดื่มกาแฟในรานกาแฟตางประเทศของคน
กรุงเทพมหานคร  ปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีผลมากที่สุด คือ รสชาติของกาแฟ  รองลงมาคือ การ
บริการของพนักงาน   ดานราคา  พบวา  ราคาที่เหมาะสมกับปริมาณมีความสําคัญ  ดานการจัด
จําหนาย  พบวา  ที่ตั้งที่อยูในที่สะดวกซื้อมีความสําคัญ  ดานการสงเสริมการตลาด  พบวา  มีการ
ใหความสําคญักับรายการสงเสริมการขายมากกวาการใชสื่อโฆษณา และปจจัยสวนบคุคลมผีลตอ
การใหความสาํคัญของปจจัยทางการตลาด  
 
 จากผลการวิจัยเหลานี้ ทําใหทราบถึง ผูบริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร, สวนประสม
ทางการตลาด,พฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อ ทําใหสามารถนํามากําหนดใชเปนกรอบ
แนวความคิด ดานตัวแปรอิสระและตัวแปรตามซึ่งใชเปนแนวทางในการออกแบบสอบถาม 
 
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีขางตน   ผูวิจัยไดเลือกใชแนวคิดและทฤษฎี
ตอไปน้ี มาเปนแนวคิดและทฤษฎีหลกัในการสรางแบบสอบถามในการวิจัย  คือ 
 1. ใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ของ  Kotler , Philip. 2003  มาใชเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถามสวนประสมทางการตลาด 
 2. ใชแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค และแนวคิดแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 
ของ Kotler, Philip. 2003 มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามพฤติกรรมผูบริโภค  
 3. ใชโมเดลพฤติกรรมผูบรโิภค ซ่ึงอางอิงมาจาก ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ.2539  มา
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามการตัดสินใจซื้อ 
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 ขอสรุปและเหตุผลของเลอืกแนวคิดและทฤษฎีมาใชเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม มีดังน้ี 
 1.  ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ของ  Kotler , Philip. 2003   ซ่ึงแบงสวนประสมทาง
การตลาด  ออกเปน 4 P’s ไดแก    
      1.1  ทางดานผลิตภัณฑ การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ  ตองคํานึงปจจัยในเรื่อง
ความแตกตางของผลิตภัณฑ(Product Differentiation) และความแตกตางทางการแขงขัน 
(Competitive Differentiate), องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) , 
การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development)  เพ่ือใหการบริการมีลักษณะใหมและปรับปรงุใหดี
ขึ้น (New and Improved) และสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix)หรือสายผลิตภัณฑ (Product 
line) 
   1.2  ทางดานราคา (Price)   ซ่ึงพิจารณาในดานการเปรียบเทียบระหวางคุณคา 
(Value) การใชการบริการกบัราคา (Price) ผลิตภัณฑน้ัน   
   1.3  ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  ซ่ึงพิจารณาในดานเสนทางที่ผลิตภัณฑถูก
เปลี่ยนมือไปยังตลาดและการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด(Market Logistics)  ไปยัง
ผูบริโภคหรือผูใช 
  1.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูใหบริการในรานคาหรือผูใชบริการในรานคา เพ่ือการสรางทัศนคตแิละพฤติกรรมการใชบริการการ
ติดตอสื่อสาร โดยเครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ เชน การโฆษณา, การขายโดยใช
พนักงานขาย (Personal Selling)  , การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)  , การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation)  หรือการตลาดทางตรง (Direct Marketing) และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing)   
 เปนทฤษฎีทีมี่การแยกองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดไดอยางชัดเจน ทําให
สามารถนําองคประกอบตาง ๆ มาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามไดดี 
 
 2. แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภค และแนวคิดแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 
ของ Kotler, Philip. 2003 เปนแนวคิดที่มีการกลาวถึงการสรางคําถามในการคนหาลักษณะ
พฤติกรรมผูบริโภค 6Ws และ 1H  ทําใหมีแนวทางในการสรางแบบสอบถามในการวัดพฤตกิรรม
ผูบริโภคไดดี 
 
 3.  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงอางอิงมาจาก ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ.2539  เปน
โมเดลที่กลาวถึงเหตุจูงใจทีท่ําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ    และเปนโมเดลที่กลาวถึงการ
ตอบสนองของผูซ้ือในเรื่องการตัดสินใจซื้อ  ทําใหมีแนวทางในการสรางแบบสอบถามในการวดัการ
ตัดสินใจซื้อ   
 



      บทที่ 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) เพ่ือเปนการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดทีมี่ผลตอการตดัสินใจซื้อเห็ดในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอ
เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงในการศึกษาจะทําใหทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภค  เพ่ือจะไดจัดสวน
ประสมทางการตลาดที่เหมาะสม   รวมทั้งเปนการลดความเสี่ยงของผูประกอบกจิการเพาะเห็ดเพื่อ
การคา ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
5. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนผูบริโภคเห็ดที่กระจายตวัอยูในเขตอําเภอหลมสัก  
และอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   ซ่ึงมีจํานวนประชากรในเขตอาํเภอหลมสัก 146,511 คน  ใน
เขตอําเภอเขาคอจํานวน 32,463  คน รวมเปนจํานวนประชากรทั้งหมด 178,974 คน 
 

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีใชวธิีการกาํหนดจํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยคํานวณหาขนาดของ
กลุมตัวอยางที่จะใชเปนตวัแทนของประชากรทั้งหมด  จากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 178,974 คน  
โดยอาศัยสูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1970 : 580-581) ดังน้ี 
           n  =     N                          
         1+N(e)2 

 เม่ือ  n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N   =   ขนาดของประชากร 
   e   =  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง กําหนดใหมีคาเทากับรอยละ 5 (.05) 
 จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 399 คน   จากนั้นผูวิจัยไดใชวิธีการเลือก
ตัวอยางประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
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 ขั้นที่ 1 การเลือกกลุมตัวอยางแบบการกําหนดสัดสวนความนาจะเปนตอขนาดตัวอยาง 
(Proportional Stratified Random Sampling )  โดยการนําขนาดของกลุมตัวอยางรวม 399 คน  มา
กําหนดสัดสวนขนาดของกลุมตัวอยางตามจํานวนของประชากรของแตละสัดสวน    โดยแบงออกเปน 
2 สัดสวน  คือ  สัดสวนของผูบริโภคเห็ดในอําเภอหลมสักจํานวน  146,511 คน และสัดสวนของ
ผูบริโภคเห็ดในอําเภอเขาคอ จํานวน  32,463  คน   โดยสัดสวนของการสุมจํานวนตัวอยางแสดงดัง
รายละเอียดตามตาราง 14 
 
ตาราง 14  แสดงจํานวนผูบริโภคเห็ด และผูบริโภคเห็ดที่เปนกลุมตัวอยาง   
 
อําเภอที่ศึกษา จํานวนประชากรที่บริโภคเห็ด  จํานวนกลุมตัวอยาง การคํานวณ 
หลมสัก 146,511 คน 327 (399 X 146,511) / 178,974 
เขาคอ 32,463  คน 72 ( 399 X 32,463 ) / 178,974 
รวม 178,974  คน 399  
 
 ขั้นที่ 2  การเลือกตัวอยางตามความสะดวก ( Convenience  Sampling ) เพ่ือเลือกตัวอยาง
จากแตละระดับตามจํานวนที่กําหนดไวในตาราง 14   
 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวจัิยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
โดยจัดลําดับเนื้อหาแบบสอบถามใหครอบคลุมขอมูลทีต่องการ ซ่ึงแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปน้ี 
 
 สวนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลในลกัษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบ 
สอบถาม โดยมีคําถามจํานวน 5ขอ (ขอ 1 - 5) ไดแก เพศ(ขอ1) อายุ(ขอ2)  อาชีพ(ขอ3) รายไดตอ
เดือน(ขอ4)  และระดับการศึกษา(ขอ5)  ลักษณะแบบสอบถามประกอบดวยคําถามแบบมีคําตอบให
เลือก 2 คําตอบ (Simple-dichotomy question) จํานวน 1 ขอ คําถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก 
(Multiple choices question) จํานวน 4 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลดังน้ี 

1. เพศ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)  
2. อายุใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยการกําหนดชวงอายุ

คํานวณ ดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2542 : 29) 
 

 ค ม า อ ัน า =               
      จํานวนชั้น 

วา กว งข งอ ตรภ คชัน้ ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
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 จากการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนทางดานประชากรศาสตรจากทะเบียนประวัตขิอง
ผูบริโภคเห็ดในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ   ผูวิจัยไดกําหนดใหอายุเปน 9 
และ75 ป เปนคาอายุเร่ิมตนต่ําสุดและสงูสุดของผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อเห็ด  ในเขตอําเภอหลมสกั และ
อําเภอเขาคอ จังหวดัเพชรบรูณ โดยกําหนดจํานวนชั้นของขอมูล คือ 6 ชั้น ดังน้ัน ความกวางของ
อันตรภาคชั้น คือ 
 

   ชวงอายุ  =  75 – 9 
               6 
     = 11 ป 
 จากการคํานวณชวงอายุขางตน สามารถแสดงชวงอายุของกลุมตัวอยางไดดังน้ี 
 

ตาราง 15  ชวงอายุของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถาม 
 

ชวงอายุ 
ต่ํากวาหรือเทากับ 19 ป 20 - 30 ป 

31– 41 ป                       42 - 52 ป 
53– 63 ป                       64 ปขึ้นไป 

      
    3.  อาชีพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) ดังน้ี 
   3.1  เกษตรกร / ขาวสวน  
 3.2  คาขาย 
 3.3  พนักงานบริษัทเอกชน  
 3.4  ขาราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
 3.5  เจาของกิจการรานอาหาร / โรงแรม / รีสอรท / แหลงทองเที่ยว 
 3.6  อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................... 
  

 4.  รายไดตอเดือน ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยการ
กําหนดชวงรายไดคํานวณ ดังน้ี (กัลยา วานิชยบญัชา. 2542 : 29) 
 

  วา กว งข งอันตรภาคชั้ = ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด ค ม า อ น               
       

                  จํานวนชั้น 
 ขอมูลจากฝายพัฒนารายไดประชากรศาสตรของอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ ได
ระบุวารายไดเฉลี่ยซ่ึงมีรายไดตั้งแต 0 ถึง 30000 บาท เปนรายไดต่าํสุดและสูงสุดของประชากรใน
พ้ืนที่โดยกําหนดจํานวนชั้นของขอมูลคือ 5 ชั้น ดังน้ันความกวางของอันตรภาคชั้น คือ 
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 ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 30,000  –   0

                                    6 
     = 5,000 บาท 

  จากการคํานวณชวงรายไดตอเดือนขางตน สามารถแสดงชวงรายไดตอเดือน ดังน้ี 
  4.1   ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 
         4.2   5,001  –  10,000 บาท 
  4.3  10,001 – 15,000 บาท 
  4.4  15,001 – 20,000 บาท 
  4.5  20,001 – 25,000 บาท 
  4.6  25,001 บาทขึ้นไป 

 
 5.  ระดับการศึกษาสูงสุด ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ(Ordinal scale) ดังน้ี 
 5.1  ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6   
 5.2  ประถมศกึษาปที่ 6 
 5.3  มัธยมตน 
 5.4  มัธยมปลาย / ปวช. 
 5.5  อนุปริญญา / ปวส. 
 5.6  สูงกวา ปริญญาตรี  
 
 สวนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด    ซ่ึงใชแนวทฤษฎีสวนประสมทาง
การตลาดของ Kotler , Philip. 2003    เปนแนวทางในการสรางคําถามเพื่อใชวัดความคิดเห็นของ
ผูบริโภคที่มีตอกิจกรรมทางการตลาด ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale)  ของลิเคอรท (Likert) โดยมีคําถามจํานวน 23ขอ (ขอ 1 - 23)  ซ่ึงแบง
สวนประสมทางการตลาดออกเปน 4 สวน คือผลิตภัณฑ (ขอ1-9) ,  ราคา(ขอ10-15) , ชองทางการ
จัดจําหนาย(ขอ16-18) และการสงเสริมการตลาด(ขอ19-23) โดยจะใหคะแนนกับสิ่งที่กําลังวัดอยู
ตามคะแนนทีก่ําหนดให โดยแบงการแสดงความเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 2.1 เกณฑการใหคะแนนคําถามเชิงบวก 
 ระดับคะแนน  5      หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด 
 ระดับคะแนน  4      หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับมาก 
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 ระดับคะแนน  3      หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน  2      หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับนอย 
 ระดับคะแนน  1      หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับนอยที่สุด 

2.2 เกณฑการใหคะแนนคําถามเชิงลบ 
 ระดับคะแนน  5     หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับนอยที่สุด 
 ระดับคะแนน  4      หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับนอย 
 ระดับคะแนน  3      หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน  2      หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการตัดสนิใจซื้อในระดับมาก 
 ระดับคะแนน  1      หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด 
 เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลีย่ของกลุมประชากรมา
พิจารณาความถี่ ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2542 : 110) โดยคํานวณไดดังน้ี 
  
 ความกวางของอันตรภาคชัน้           =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสดุ 
                          

จํานวนชั้น 
      =              5                                

5 
– 1 

      = 0.80 
 เกณฑการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดทีม่ีผลตอ
การตัดสินใจซือ้เห็ดในเขตอาํเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวดัเพชรบูรณ มีดังน้ี 
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ตาราง 16  คาคะแนนเฉลีย่ของระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด 
 

คาคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด 
4.21 – 5.00 สงผลอยูในระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20 สงผลอยูในระดับมาก 
2.61 – 3.40 สงผลอยูในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 สงผลอยูในระดับนอย 
1.00 – 1.80 สงผลอยูในระดับนอยที่สุด 

 
 สวนที่ 3  คําถามเกี่ยวกับแบบสอบถามพฤตกิรรมการซื้อตามแนวคิดการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคและแนวคิดแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler , Philip. 2003  ซึ่งกลาว
วาการหาคําตอบการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคอันเปนการวิจัยเกีย่วกับการซื้อ และการใชของ
ผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤตกิรรมการซื้อ การใชของผูบริโภค คําถามที่ใช
คนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1 H (Who, What , Why , When , Where , How)  
ซึ่งจากแนวคิดดังกลาว ทําใหแยกสวนประกอบของการศึกษาพฤติกรรมการซื้อลักษณะของ
แบบสอบถาม  โดยมีคําถามจํานวน 41 ขอ  โดยแบงเปนเปน 8 ดาน  ไดแก  1. คุณสมบัติเห็ดที่
บริโภค(ขอ1-5) 2. ชนิดเห็ดที่เลือกบริโภค(ขอ25-38) 3. เหตุผลที่เลือกบริโภค(ขอ6-7) 4. ชวงเวลา
การเลือกบริโภค(ขอ8-11) 5. บริมาณการบริโภค(ขอ39) 6. ความถีก่ารบริโภค(ขอ40) 7. ลักษณะ
การบริโภค(ขอ12-15) 8. กลุมที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมผูบริโภค(ขอ16-24) และสวนเพิ่มเติม ไดแก
ราคาเห็ดที่ซื้อได(ขอ41)   
 
 ลักษณะของแบบสอบถาม  แบงการถามออกเปน 2 แบบ  ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามแบบใหเลอืกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ของ
ลิเคอรท (Likert) โดยมีทั้งคําถามเชิงบวกและคําถามเชิงลบทั้งหมดจํานวน 38 ขอ (ขอ 1 – 38)  
โดยการแบงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อ  ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 1.1 เกณฑการใหคะแนนคําถามเชิงบวก 
 ระดับคะแนน  5 หมายถึง  ผูตอบมีพฤตกิรรมการซื้อน้ันอยูในระดับตลอดเวลา 
 ระดับคะแนน  4 หมายถึง  ผูตอบมีพฤตกิรรมการซื้อน้ันอยูในระดับบอยครั้ง 
 ระดับคะแนน  3 หมายถึง  ผูตอบมีพฤตกิรรมการซื้อน้ันอยูในระดับบางครั้ง 
 ระดับคะแนน  2 หมายถึง  ผูตอบมีพฤตกิรรมการซื้อน้ันอยูในระดับนอยครั้ง     
 ระดับคะแนน  1 หมายถึง  ผูตอบมีพฤตกิรรมการซื้อน้ันอยูในระดับนอยครั้งมาก 



 63

1.2 เกณฑการใหคะแนนคําถามเชิงลบ 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง   ผูตอบมีพฤตกิรรมการซื้อน้ันอยูในระดับนอยครั้งมาก 
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง   ผูตอบมีพฤตกิรรมการซื้อน้ันอยูในระดับนอยครั้ง  
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง   ผูตอบมีพฤตกิรรมการซื้อน้ันอยูในระดับบางครั้ง 
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง   ผูตอบมีพฤตกิรรมการซื้อน้ันอยูในระดับบอยครั้ง 
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง   ผูตอบมีพฤตกิรรมการซื้อน้ันอยูในระดับตลอดเวลา 
 
 เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากรมา
พิจารณาความถี่ ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2542 : 110) โดยคํานวณไดดังน้ี 
 ความกวางของอันตรภาคชัน้ =  คะแนนส       

จํานวนชั้น 
ูงสุด – คะแนนต่ําสดุ 

     =              5                      
5 

 – 1 

     = 0.80 
 
ตาราง 17  คาคะแนนเฉลีย่ของระดับพฤติกรรมผูบริโภคตามตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรม    
      ผูบริโภคและแนวคิดแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler , Phillip. 2003 

 

คาคะแนนเฉลี่ย                       ระดับพฤติกรรมผูบริโภค 
4.21 – 5.00 มีพฤติกรรมนัน้ในระดับตลอดเวลา 
3.41 – 4.20 มีพฤติกรรมนัน้ในระดับบอยครั้ง 
2.61 – 3.40 มีพฤติกรรมนัน้ในระดับบางครั้ง 
1.81 – 2.60 มีพฤติกรรมนัน้ในระดับนอยครั้ง  
1.00 – 1.80 มีพฤติกรรมนัน้ในระดับนอยครั้งมาก 

 
 2.  แบบสอบถามเปนแบบสอบถามการวัดขอมูลระดับการวัดขอมูลประเภทอตัราสวน 
(Ratio scale) ลักษณะแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการซื้อ  โดยวัดในเรื่องปริมาณการซื้อเห็ดตอครั้ง 
(ขอ 39)  วัดในเรื่องความถีใ่นการซื้อเห็ด (ขอ 40) และแบบสอบถามวัดราคาเห็ดทีซ้ื่อได (ขอ 41)  
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 สวนที่ 4   คําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  โดยใชโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ .2539  มาเปนแนวทางในการสรางเปนแบบสอบถามจํานวน 6ขอ   
ซ่ึงวัดระดับการตัดสินใจซื้อผูบริโภค 3 สวน ไดแก 1.การทดลองชื้อ (ขอ1) 2.การชื้อซํ้า (ขอ2-4) 
และ3.พฤติกรรมหลังการตดัสินใจซื้อ(ขอ5-6) ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามแบบความหมาย
ที่ตรงขามกัน (Semantic differential scale) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval scale) โดยแบงการแสดงความเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 เกณฑการใหคะแนน 
   ระดับคะแนน  5   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นในขอน้ันสูงมาก 
   ระดับคะแนน  4    หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นในขอน้ันสูง 
   ระดับคะแนน  3  หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นในขอน้ันปานกลาง 
   ระดับคะแนน  2    หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นในขอน้ันต่าํ 
   ระดับคะแนน  1 หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นในขอน้ันต่าํมาก 
 เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลีย่ของกลุมประชากรมา
พิจารณาระดับความถี่ซ่ึงมีเกณฑในการพิจารณาดังน้ี (พัชรี ศรีสุข . 2542: 31-32) 

 
 ความกวางของอันตรภาคชัน้ =  คะแนนส       

จํานวนชั้น 
ูงสุด – คะแนนต่ําสดุ 

     = 5 – 1          
5 

     = 0.80 
 
ตาราง 18 การแปลผลคะแนน 
 

 คาคะแนนเฉลี่ย ระดับการตัดสินใจซื้อ 
4.21 – 5.00 มีระดับความคิดเห็นในขอน้ันสูงมาก 
3.41 – 4.20 มีระดับความคิดเห็นในขอน้ันสูง 
2.61 – 3.40 มีระดับความคิดเห็นในขอน้ันปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีระดับความคิดเห็นในขอน้ันต่ํา 
1.00 – 1.80 มีระดับความคิดเห็นในขอน้ันต่ํามาก 
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ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ วิธีการจากตํารา หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือ
นํามาใชในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค 
 
 2.   ผูวิจัยทําการทดสอบเครื่องมือ โดยการนําแบบสอบถามที่ไดเรียบเรียงแลวใหอาจารย
ที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชีย่วชาญเปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) เพ่ือขอคําแนะนําและนํามาปรับปรุงแกไขให
ถูกตองเหมาะสม 
 
 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําไปทดลอง
สอบ (Try Out) กับกลุมทีไ่มใชกลุมตวัอยางที่มีลักษณะใกลเคยีงกับกลุมตวัอยางจริงจํานวน 30 ชุด
จากนั้นนํากลับมาทดสอบหาคาความเชื่อม่ัน(Reliability)  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และทําการแกไขขอบกพรองใหเหมาะสมแลวจึงทาํการ
สงแบบสอบถามที่แกไขแลวใหกลุมตัวอยางจริงเพ่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  สถิติทีใ่ชหาคณุภาพของแบบสอบถาม โดยใชวธิีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของ 
ครอนบัค (Cronbach)เพ่ือหาคาความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม ใชสูตร (สุวชิาน มนแพวงศานนท. 
2543 : 129) 
    

 
variance/covariance 1)-(k  1

variance/covariance  
+

=
kα

 
 
 เม่ือ    α    แทน คาความเชื่อม่ัน หรือ Alpha coefficient 

  k   แทน จํานวนคําถาม 
 covariance  แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
         variance  แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําตอบ 

 
 โดยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) คา α  เปนคาที่แสดงถึงระดับ
ความคงที่ของแบบสอบถาม  โดยคา α  ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับ1 มาก แสดงวา มีความเชื่อม่ันสูง จาก
การทดสอบแบบสอบถามพบวา ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากบั 0.8947 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) เพ่ือศึกษาปจจัยดานพฤติกรรม
ผูบริโภค และสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเห็ดในเขตอําเภอหลมสัก  และอําเภอ
เขาคอ จังหวดัเพชรบูรณ โดยแบงลักษณะของการเก็บรวบรวมขอมูลที่ทําการศึกษาเปน   2 ลักษณะ 
 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ  เปนขอมูลที่ผูศึกษาไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของผูบริโภคเห็ดซึ่งกระจายตัวและประกอบอาชีพตางๆ  เชน   เกษตรกร,   ขาวสวน,
คาขาย, พนักงานบริษัทเอกชน, ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจเจาของกิจการรานอาหาร/โรงแรม/รีสอรท/ 
แหลงทองเที่ยว     ซึ่งเปนกลุมประชากรที่นิยมบริโภคเห็ดและอาศัยอยูในเขตอําเภอหลมสักอําเภอ
เขาคอ    จังหวัดเพชรบูรณ   โดยใชการคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane (Yamane. 
1970 : 580-581)  ที่ระดับความเชื่อม่ันที่รอยละ 95 และยอมใหเกิดความคาดเคลื่อนในการเลือกกลุม
ตัวอยางรอยละ 5     ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 399 คน    หลังจากนั้นทําการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบProportional Stratified Random Sampling  จากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด  โดยแยกเปน
ผูบริโภคเห็ดในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ  และใชการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจะใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non probability sampling) โดยอาศัยความสะดวก      
( Convenience  Sampling ) เพ่ือเลือกตัวอยางจากแตละระดับตามจํานวนที่กําหนดไว   
 
 2. ขอมูลทุตยิภูมิ ซึ่งเปนขอมูลเพ่ือใชประกอบในการทําวิจัยนั้น ผูวิจัยไดทําการคนควา
จากหนังสือ ตําราที่เกี่ยวของ  วิทยานิพนธ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ และเอกสารของอําเภอ
หลมสัก   อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
 
4.    การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทาํกับขอมูล 
 1. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 
 2. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตองแลวมาทาํการลงรหัส(Coding)ในแบบลงรหัส  
 
 3.  ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS for Window Version 11 
ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานทีต่ั้งไว 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหโดยใชสถติเิชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะ
ทางประชากรศาสตรของกลุมประชากร คอื  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ 
ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูล สถิติทีใ่ชไดแก 
 1.1  คารอยละ (Percentage) เพ่ือใชในการแปลความหมายของขอมูล
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามสวนที่ 1  
      1.2  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลในดานตางๆ ใน
แบบสอบถาม สวนที ่2 - 4  
      1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชในแปลความหมายของขอมูล
ในดานตางๆ ในแบบสอบถามสวนที ่2 - 4  
 
 2. การวิเคราะหโดยสถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแตละขอ 
และสถติิทีใ่ช   ไดแก 
 2.1 สถิติ t -  test ใชเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
ประชากร 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน(Independent t - test) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่1 ดานเพศ 
 2.2 สถิติ F - test แบบการวิเคราะห One-way ANOVA ใชเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากรที่มีมากกวา 2 กลุม เพ่ือใชในการทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 1 ดานอายุ ดานอาชีพ รายได และระดับการศึกษา  
 2.3 สถิติ  Multiple Regression ทดสอบความสัมพันธของตวัแปรมากกวา 2 ตวัแปร 
ใชเพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 2  สวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภค สามารถทํานาย
การตัดสินใจซื้อเห็ด ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 5.1 คาสถิติพื้นฐาน  ประกอบดวย 
 5.1.1 คารอยละ(Percentage)        เพ่ือใชในการแปลความหมายของขอมูลประชากร 
ศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามสวนที1่ โดยใชสูตร  ดังน้ี (เตือนใจ จิตตอารี. 2542 : 
236) 

 P = ( )100
n
f  

 
 เม่ือ  P แทน รอยละหรือ % (Percentage) 

  แทน ความถี่ทีต่องการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ 
  แทน จํานวนความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนประชากร 

f

n
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  5.1.2  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลในดานตางๆ ใน 
แบบสอบถาม สวนที ่2 - 4 โดยใชสูตร 
 

 X  = 
n
X∑  

 
 เม่ือ  X   แทน คาเฉลี่ย 
     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ∑ X

     แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง n

 
 5.1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชในแปลความหมายของ

ขอมูลในดานตางๆ ในแบบสอบถามสวนที่ 2 – 4 โดยใชสูตร (ชศูรี วงศรัตนะ. 2544 : 65)  
  
 สูตรคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

 S.D. = 
)1(

)( 22

−
−∑ ∑
nn

XXn  

 เม่ือ   S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 2)(∑ X

     แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 2∑ X

   n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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5.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 5.2.1 สถิติ t - test ใชเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
ประชากร 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ 
โดยใชสูตรดังน้ี (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2548 : 313) 
 
 ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุมไมเทากัน ( 2  1S  # ) 2

2S

 ใชสูตร   = t

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−  

    df = 

11 2

2

2

2
2

1

2

1

2
1

2

2

2
2

1

2
1

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

n
n
s

n
n
s

n
s

n
s

 

 
 ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุมเทากัน ( 2  = ) 1S 2

2S

 ใชสูตร   = t

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−+
−+−

−

2121

2
22

2
11

21

11
2

)1()1(
nnnn

SnSn

XX  

    df = 221 −+ nn  
  
 เม่ือ   t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
                แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 2

1X

     แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 2
2X

     แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 2
1S

     แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 2
2S

     แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 1n

     แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 2n

    df แทน ชั้นความเปนอิสระ 
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 5.2.2 สถิติ F - test แบบการวิเคราะห One-way ANOVA ใชเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากรที่มีมากกวา 2 กลุมเพ่ือใชในการทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 1 ดานอายุ ระดับการศึกษา รายได และดานอาชีพ โดยใชสูตรดังน้ี (กัลยา  วานิชย
บัญชา. 2545 : 331)  

  F  = 
w

b

MS
MS    ;  df = (k-1, n-k) 

 
 เม่ือ F  แทน คาการแจกแจงที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
    แทน ความแปรปรวนระหวางกลุม bMS

    แทน ความแปรปรวนภายในกลุม wMS

   k แทน   จํานวนประชากรที่นํามาทดสอบสมมุติฐาน 
   n แทน   จํานวนตัวอยางทั้งสิ้นที่เลือกมาจากประชากรทุกประชากร 
  
 กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตาง
เปนรายคู ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี.่05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวธิ ี Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตวัอยาง  (กัลยา  วานิชยบัญชา. 
2544 : 333) 

 LSD = 
ji

kn nn
MSEt 11

;
2

1
+

−−
α  

 ถา ji nn = จะทําให 

 LSD = 
i

kn n
MSEt 2

;
2

1 −−
α  

 
 เม่ือ   LSD   แทน  คาผลตางนัยสําคัญทีค่ํานวณไดสําหรับกลุมตวัอยางกลุมที่ iและ j 
  MSE  แทน  คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความแปรปรวน 
            แทน  จํานวนขอมูลตัวอยาง n

  α    แทน  คาความเชื่อม่ัน 
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 5.2.3 สถิตคิวามถดถอยเชิงพหุ ( Multiple Regression) ใชทดสอบความสัมพันธของ
ตัวแปรมากกวา 2 ตัวแปร ใชเพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 2  สวนประสมทางการตลาด และ
พฤติกรรมผูบริโภคสามารถทํานายการตดัสินใจซื้อเห็ด ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ  
จังหวัดเพชรบูรณ 

 
  Y      =   β0 + β1X1 + β2X2 + … + βkXk  + e 
 
  โดยที่  X  =  ตัวแปรตาม 
   Y  = ตัวแปรตน 
   β0 = สวนตัดแกน Y เม่ือกําหนดให X1 = X2=… = Xk = 0 
 
 β1 + β2X2 + … + βkXk  เปนสัมประสทิธิ์ความถดถอยเชิงสวน (Partial Regression 
Coefficient) โดยที่ β1 เปนคาที่แสดงถงึการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม Y เม่ือตัวแปรอิสระ Xi 

เปลี่ยนไป 1 หนวย โดยทีต่ัวแปรอิสระ X ตัวอ่ืน ๆ มีคาคงที่ เชน Xi เปลี่ยนไป 1 หนวย คา  Y จะ
เปลี่ยนไป β1 หนวย โดยที่ X2 , X3 , ... , Xk 

 

 เง่ือนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุจะเหมือนกับเง่ือนไขของการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงเสนอยางงาย โดยที่สมการความถดถอยเชิงพหุ  มีดังนี้ 
 Y      =   β0 + β1X1 + β2X2 + … + βkXk  + e 
 
 เง่ือนไขมีดังนี้ 
 1. ความคลาดเคลื่อน e เปนตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกต ิ
 2. คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเปนศูนย นั่นคือ E(e) = 0 
 3. คาแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปนคาคงที่ที่ไมทราบคา V(e) = σe

2

 4. ei และ ej เปนอิสระตอกนั ; i = j นั่นคอื covariance (ei, ej) = 0 โดยมีเง่ือนไขที่
เพ่ิมจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงายอีก1 เง่ือนไขคือตัวแปรอิสระ Xi และ Xj ตองเปน
อิสระกัน 
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สรุปการใชสถิติในการทดสอบสมมตฐิาน 
 1. การทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน   มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคตอ
การตัดสินใจซื้อเห็ด 
 1.1 การทดสอบสมมติฐานความแตกตางกันทางดานเพศ โดยใชสถติิ t - test 
 1.2 การทดสอบสมมติฐานความแตกตางกันของอายุ การศึกษา รายได และอาชีพ 
โดยใชสถิติ F - test แบบการวิเคราะห One-Way Analysis of Variance 
 1.3 การเปรียบเทียบเชิงคู ตามวิธี LSD (Least Significant Difference) 
  
 2.  การทดสอบดานสวนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมผูบริโภคที่สามารถทาํนาย
การตัดสินใจซื้อเห็ดของผูบริโภคเห็ด ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยใช สถิติความถดถอยเชิงพหุ ( Multiple Regression) 
 
 

        
 



บทที่4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเห็ด ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอดังน้ี 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน  ขนาดกลุมตวัอยาง 

           X   แทน  คาเฉลี่ย 
 S.D  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 P  แทน คาความนาจะเปน (Probability) 
 t  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-distribution 

 F  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน F-distribution 
 SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum Squares) 
 MS  แทน คาเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean Square) 
   R2

Adj    แทน    ประสิทธภิาพในการพยากรณที่ปรับแลว 
Beta  แทน  สัมประสิทธิถ์ดถอยของตัวแปรพยากรณในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน 

 df   แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 *  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 * *  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยใน
ครั้งน้ี  ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยแบงออกเปน  6  สวน 
ตามลําดับ ดังน้ี 
 สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน 
และระดับการศึกษา ของผูบริโภคเห็ด ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาด  
 สวนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมผูบริโภค  
 สวนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลเพ่ิมเตมิ 

 สวนที่ 5   การวิเคราะหขอมูลระดับการตัดสินใจซื้อ 
 สวนที่ 6   การทดสอบสมมติฐาน 
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  สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 19  แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อายุ อาชีพ  
 ระดับรายไดตอเดือน และระดับการศึกษา ของผูบริโภคเห็ด ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอ 
      เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวนพนักงาน (คน) รอยละ 
1.เพศ   

ชาย 133 33.3 
หญิง 266 66.7 

รวม 399 100 
2. อายุ   

ต่ํากวา หรือเทากับ 19 ป 67 16.8 
20 – 30 ป 116 29.0 
31 – 41 ป 114 28.6 
42 – 52 ป 79 19.8 
53 – 63 ป 18 4.5 
64 ปขึ้นไป 5 1.3 

รวม 399 100 
3. อาชีพ   

เกษตรกร / ชาวสวน 138 34.6 
คาขาย 61 15.3 
พนักงานบริษทัเอกชน 85 21.3 
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 39 9.8 
เจาของกิจการรานอาหาร/ โรงแรม/  

  รีสอรท/ แหลงทองเที่ยว 
4 1 

อ่ืน ๆ ไดแก นักเรียน / นักศึกษา 72 18 
รวม 399 100 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวนพนักงาน (คน) รอยละ 
4. รายไดเฉลีย่ตอเดือน   

ต่ํากวา หรือเทากับ 5,000 บาท  236 59.1 
5,001   – 10,000 บาท 110 27.6 
10,001 – 15,000 บาท  20 5 
15,001 – 20,000 บาท 11 2.8 
20,001 -  25,000 บาท 8 2 
25,001 บาทขึ้นไป 14 3.5 

รวม 399 100 
5. ระดับการศกึษา   

ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6  77 19.3 
ประถมศึกษาปที่ 6 61 15.3 
มัธยมตน 64 16 
มัธยมปลาย / ปวช. 83 20.8 
อนุปริญญา / ปวส. 33 8.3 
สูงกวา หรือเทากับปริญญาตร ี 81 20.3 

รวม 399 100 
 
 จากตาราง 19 สามารถสรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 399 คน  
 ดานเพศ พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 266 คน(รอยละ 
66.7)และเพศชายจํานวน 133 คน (รอยละ 33.3) 
 ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป มีจํานวน 116 คน 
(รอยละ 29.0) รองลงมาคือชวงอายุ 31-41 ป มีจํานวน 114 คน (รอยละ 28.6) ชวงอายุ 42-52 ป มี
จํานวน 79 คน (รอยละ19.8)   ชวงอายุต่ํากวาหรือเทากับ 19  ป  มีจํานวน 67 คน  (รอยละ 16.8) 
ชวงอายุ 53-63 ป มีจํานวน 18 คน (รอยละ 4.5) และชวงอายุ 64 ปขึ้นไป มีจํานวน5คน(รอยละ1.3) 
 ดานอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชพีเกษตรกร / ชาวสวน จํานวน 138 
คน (รอยละ 34.6) รองลงมาคือ  มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จํานวน 85 คน (รอยละ 21.3)    
มีอาชพีอ่ืน ๆ ไดแก นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 72 คน (รอยละ 18) มีอาชีพคาขาย จํานวน 61 
คน (รอยละ 15.3)  มีอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 39 คน (รอยละ 9.8) และมีอาชีพ
เจาของกิจการรานอาหาร / โรงแรม / รีสอรท / แหลงทองเที่ยว จํานวน 4 คน (รอยละ 1) 
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 ดานรายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 บาท มีจํานวน 236 คน (รอยละ 59.1) รองลงมาคือ รายไดตอเดือน 5,001-10,000
บาท มีจํานวน 110 คน (รอยละ 27.6) รายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีจํานวน 20 คน 
(รอยละ 5) รายไดตอเดือน 25,001 บาทขึ้นไป มีจํานวน 14 คน (รอยละ 3.5)  รายไดตอเดือน 
15,001 – 20,000 บาท มีจํานวน 11 คน (รอยละ 2.8) และรายไดตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท 
มีจํานวน 8 คน (รอยละ 2.0) 
 ดานระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษามัธยมปลาย / 
ปวช.จํานวน 83 คน (รอยละ 20.8)  รองลงมามีระดับการศกึษาสูงกวา หรือเทากับปริญญาตรี 
จํานวน 81 คน (รอยละ 20.3)  มีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมการศึกษาปที่ 6 จํานวน 77 คน (รอย
ละ 19.3)   มีระดับการศกึษามัธยมตน จํานวน 64 คน (รอยละ 16)  มีระดับการศึกษาประถม
การศึกษาปที ่6 จํานวน 61 คน (รอยละ 15.3) และมีระดับการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. จํานวน 33 
คน (รอยละ 8.3)  
 เน่ืองจากพบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องอายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน 
นั้นมีจํานวนคอนขางนอยในบางกลุม ผูวิจัยจึงไดทําการยุบรวมกลุม และแสดงขอมูลจํานวน 
(ความถี่) และรอยละของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องอายุ อาชีพ และรายไดตอเดือนใหมดังนี้ 
 
ตาราง 20 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ อาชีพ  
      และรายไดตอเดือน ของผูบริโภคเห็ด ในเขตอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวนพนักงาน (คน) รอยละ 
2. อายุ   

ต่ํากวา หรือเทากับ 19 ป 67 16.8 
20 – 30 ป 116 29.0 
31 – 41 ป 114 28.6 
42 – 52 ป 79 19.8 
53 ปขึ้นไป 23 5.8 

รวม 399 100 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวนพนักงาน (คน) รอยละ 
3. อาชีพ   

เกษตรกร / ชาวสวน 138 34.6 
คาขาย 61 15.3 
พนักงานบริษทัเอกชน 89 22.3 
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 39 9.8 
อ่ืนๆ ไดแก นักเรียน / นักศึกษา 72 18 

รวม 399 100 
4. รายไดเฉลีย่ตอเดือน   

ต่ํากวา หรือเทากับ 5,000 บาท  236 59.1 
5,001   – 10,000 บาท 110 27.6 
10,001 – 15,000 บาท  20 5 
15,001 บาทขึ้นไป 33 8.3 

รวม 399 100 
 
 จากตาราง 20 สามารถสรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 399 คน  
 ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป มีจํานวน 116 คน
(รอยละ 29.0) รองลงมาคือชวงอายุ 31-41 ป มีจํานวน 114 คน(รอยละ 28.6) ชวงอายุ 42-52 ป มี
จํานวน 79 คน(รอยละ 19.8) ชวงอายุต่าํกวาหรือเทากับ19 ป มีจํานวน 67 คน(รอยละ 16.8) และ
ชวงอายุ 53 ปขึ้นไป มีจํานวน 23 คน(รอยละ 5.8)  
 ดานอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชพีเกษตรกร / ชาวสวน จํานวน 138 
คน(รอยละ34.6) รองลงมาคือ  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 89 คน (รอยละ 22.3)    
มีอาชีพอ่ืนๆ ไดแก นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 72 คน(รอยละ 18) มีอาชีพคาขาย จํานวน 61 คน 
(รอยละ 15.3)  และมีอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 39 คน (รอยละ 9.8)  
 ดานรายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 บาท มีจํานวน 236 คน(รอยละ 59.1)รองลงมาคือ รายไดตอเดือน 5,001-10,000บาท 
มีจํานวน 110 คน(รอยละ 27.6) รายไดตอเดือน 15,001 ขึ้นไป มีจํานวน 33 คน (รอยละ 8.3) และ 
รายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีจํานวน 20 คน (รอยละ 5)  
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 สวนที2่  การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัสวนประสม
การตลาด 
 
ตาราง 21 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสม 
 การตลาดดานผลิตภัณฑ ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัด 
 เพชรบูรณ 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. มีเห็ดใหเลือกหลากหลาย 3.69 0.898 มาก 
2. มีขนาดบรรจุใหเลือกหลายขนาด 3.24 0.957 ปานกลาง 
3. เปดโอกาสใหผูซ้ือชั่งซ้ือตามน้ําหนักที่ตองการ 3.43 1.017 มาก 
4. ความสดใหมของเห็ด 3.73 0.934 มาก 
5. การบรรจุหีบหอดูสะอาด  ปลอดภัย 3.35 1.048 ปานกลาง 
6. ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ   3.03 0.998 ปานกลาง 
7. บรรจุภัณฑมีฉลากระบคุุณคาทางโภชนาการ     
    การประกอบอาหาร และตรารับรองคณุภาพ     

2.98 1.254 ปานกลาง 

8. การแปรรูปเห็ดใหสามารถเก็บไวบริโภคไดนาน 2.99 1.027 ปานกลาง 
9. การแปรรูปเห็ดใหรับประทานไดทันที   3.34 1.048 ปานกลาง 

ผลิตภัณฑรวม 3.31 0.726 ปานกลาง 
 

จากตาราง 21 แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานผลติภัณฑโดยรวม  ในระดบัปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.31 เม่ือพิจารณาเปนรายดานสามารถเรียงตามลําดับดังน้ี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในเรื่องความสดใหมของเห็ด ในระดับมาก( X =3.73) รองลงมา
คือ มีความคดิเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในเร่ืองมีเห็ดใหเลือกหลากหลาย ใน
ระดับมาก ( X  =3.69) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในเรื่องเปด
โอกาสใหผูซ้ือชั่งซ้ือตามน้ําหนักที่ตองการ ในระดับมาก ( X  = 3.43) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวน
ประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในเรื่องการบรรจุหีบหอดูสะอาด  ปลอดภัย   ในระดับปานกลาง
( X = 3.35)  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในเรื่องการแปรรูปเห็ดให
รับประทานไดทันที ในระดับปานกลาง ( X  = 3.34) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด
ดานผลิตภัณฑในเรื่องมีขนาดบรรจุใหเลอืกหลายขนาด ในระดับปานกลาง ( X  = 3.24) มีความ 
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คิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในเร่ืองความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ  
ในระดับปานกลาง ( X  = 3.03) มีความคดิเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมการตลาดดาผลิตภัณฑในเรือ่ง
การแปรรูปเห็ดใหสามารถเก็บไวบริโภคไดนาน ในระดับปานกลาง( X  = 2.99) และมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในเรื่องบรรจุภัณฑมีฉลากระบุคุณคาทางโภชนาการ 
การประกอบอาหาร และตรารับรองคุณภาพ ในระดับปานกลาง ( X  = 2.98) 
 
ตาราง 22 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห่็นเกี่ยวกับสวนประสม 
 การตลาดดานราคา ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานราคา X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
1. ความหลากหลายของราคาสินคา 3.33 0.982 ปานกลาง 
2. ราคาเห็ดที่สอดคลองกับฐานะทางการเงิน     3.30 0.877 ปานกลาง 
3. การติดปายบงบอกราคาที่ชัดเจน 3.22 1.105 ปานกลาง 
4. ราคาที่สอดคลองกับรสชาติและคุณคาทางอาหาร 3.42 0.928 มาก 
5. ราคาที่สอดคลองกับขนาดดอกเห็ด 3.25 0.897 ปานกลาง 
6. ราคาที่สอดคลองกับบรรจุภัณฑ     3.05 0.970 ปานกลาง 

ราคารวม 3.26 0.692 ปานกลาง 
 

จากตาราง 22 แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานราคาโดยรวม ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.26  เม่ือพิจารณารายดานสามารถเรียงลาํดับดังน้ี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสม
การตลาดดานราคาในเรื่องราคาที่สอดคลองกับรสชาติและคุณคาทางอาหาร ในระดับมาก( X =3.42) 
รองลงมาคือ มีความคดิเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมการตลาดดานราคาในเรื่องความหลากหลายของ
ราคาสินคา ในระดับปานกลาง ( X  =3.33) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานราคา
ในเรื่องราคาเห็ดที่สอดคลองกับฐานะทางการเงิน ในระดับปานกลาง ( X  =3.30) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานราคาในเรื่องราคาที่สอดคลองกับขนาดดอกเห็ด ในระดับปาน
กลาง ( X  =3.25) มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมการตลาดดานราคาในเรื่องการติดปายบงบอก
ราคาที่ชัดเจน ในระดับปานกลาง ( X  =3.22) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดาน
ราคาในเรื่องราคาที่สอดคลองกับบรรจุภัณฑ   ในระดับปานกลาง ( X  =  3.05) 
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ตาราง 23 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห่็นเกี่ยวกับสวนประสม 

การตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  
จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดาน
ชองทางการจําหนาย X  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. การกระจายสถานที่ขายใหหลากหลายสะดวกตอ 
    การซื้อ   3.26 0.944 ปานกลาง 

2. การจัดใหมีพนักงานขายไปขายตรงสงถึงบานหรือ 
    รานคาของทาน 

2.85 1.132 ปานกลาง 

3. การกระจายใหมีสถานทีข่ายเฉพาะแหลงขายหลัก  
   เชน  ตลาดสด , ซุปเปอรมาเก็ต 

3.29 1.000 ปานกลาง 

ชองทางการจําหนายรวม 3.14 0.799 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 23 แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมีความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย   
โดยรวม ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14 เม่ือพิจารณารายดานสามารถเรียงตามลําดับ 
ดังน้ี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายในเรื่องการกระจาย
ใหมีสถานที่ขายเฉพาะแหลงขายหลัก เชน ตลาดสด ซุปเปอรมาเก็ต ในระดับปานกลาง  ( X  = 
3.29 ) รองลงมาคือ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายใน
เร่ืองการกระจายสถานที่ขายใหหลากหลายสะดวกตอการซื้อ ในระดับปานกลาง ( X  =3.26 ) และมี
ความคิดเห็ดเกี่ยวกับสวนประสมการดานชองทางการจัดจําหนายในเรื่องการจัดใหมีพนักงานขายไป
ขายตรงสงถึงบานหรือรานคาของทานในระดับปานกลาง( X = 2.85 ) 
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ตาราง 24 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห่็นเกี่ยวกับสวนประสม 

การตลาดดานการสงเสริมการตลาด ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัด
เพชรบูรณ 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาด X  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1.   การลดราคาเห็ดกรณีซ้ือเห็ดจํานวนมาก หรือซ้ือ  
     อยางตอเน่ือง 3.10 1.063 ปานกลาง 

2.  การแจกเห็ดใหทดลองบริโภค 2.66 1.295 ปานกลาง 
3.  แถมผัก หรืออาหารประเภทอื่นคูกับเห็ด    2.53 1.231 นอย 
4. มีพนักงานขายแนะนําคุณคาอาหาร และการนํา  

เห็ดไปประกอบอาหาร 
2.65 1.189 ปานกลาง 

5. การสาธิตวิธีการผลิตเห็ด และความสดของเห็ด 
จากฟารม 

2.76 1.279 ปานกลาง 

    การสงเสริมการตลาดรวม 2.74 0.999 ปานกลาง 
 
  จากตาราง 24  แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมีความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด     
โดยรวม ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.74 เม่ือพิจารณารายดานสามารถเรียงตามลําดับ 
ดังน้ี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องการลดราคาเห็ด
กรณีซ้ือเห็ดจํานวนมากหรือซ้ืออยางตอเน่ือง ในระดับปานกลาง ( X  = 3.10) รองลงมาคือ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องการสาธิตวิธีการผลิตเห็ด 
และความสดของเห็ดจากฟารม ในระดับปานกลาง ( X  = 2.76) มีความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสม
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องการแจกเห็ดใหทดลองบริโภค ในระดับปานกลาง
( X =2.66)มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องมีพนักงาน 
ขายแนะนําคณุคาอาหารและการนําเห็ดไปประกอบอาหาร ในระดับปานกลาง ( X  =2.65) และมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องแถมผักหรืออาหาร
ประเภทอ่ืนคูกับเห็ด   ในระดับนอย  ( X  = 2.53)  
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ตาราง 25 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห่็นเกี่ยวกับสวนประสม 
 การตลาดดานรวม ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอ เขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานรวม X  S.D. ระดับความคดิเห็น 

   สวนประสมการตลาดดานรวม 3.11 0.688 ปานกลาง 
 
  จากตาราง 25  แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดโดยรวม ในระดับปานกลาง มีคา X  = 3.11  
 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมผูบริโภค 
 
ตาราง 26 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ด 
 ที่บริโภค  ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 
พฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดทีบ่ริโภค X  S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. มีคุณคาทางโภชนาการ 3.46 0.797 บอยครั้ง 
2. มีรสชาติและกลิ่นถูกใจ 3.36 0.882 บางครั้ง 
3. เปนสวนประกอบหลักในการนํามาประกอบ    
    อาหารไดหลายอยาง 

3.49 0.951 บอยครั้ง 

4.  ชวยรักษาโรค 2.73 1.026 บางครั้ง 
5.  เปนอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารพิษตกคาง 3.27 0.957 บางครั้ง 

คุณสมบัติเห็ดรวม 3.26 0.642 บางครั้ง 
 
 จากตาราง 26 แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
มีพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดโดยรวม ในระดับบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 เม่ือ
พิจาณารายดานสามารถเรียงลําดับดังน้ี  มีพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดในเรื่องเห็ดเปน
สวนประกอบหลักในการนํามาประกอบอาหารไดหลายอยาง ในระดับบอยครั้ง ( X =3.49) รองลงมา
คือ มีพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดในเรื่องเห็ดมีคุณคาทางโภชนาการ ในระดับบอยครั้ง 
( X  =3.46) มีพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดในเรื่องเห็ดมีรสชาติและกลิ่นถกูใจ ในระดับ
บางครั้ง ( X  =3.36) มีพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดในเรือ่งเห็ดเปนอาหารที่ปลอดภัย
ปราศจากสารพิษตกคาง ในระดับบางครัง้ ( X  =3.27 )  และมีพฤตกิรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติ
เห็ดในเรื่องเห็ดชวยรักษาโรค ในระดับบางครั้ง ( X  = 2.76 ) ตามลําดับ 
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ตาราง 27  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลที่เลอืก
 บริโภค  ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 
พฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลที่เลือกบริโภค X  S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. เพ่ือนํามารับประทานเองในบาน 3.51 0.969 บอยครั้ง 
2. เพ่ือเปนของขวัญ  ของกํานัลผูอ่ืน 1.99 1.066 นอยครั้ง 

เหตุผลที่เลือกบริโภครวม 2.75 0.711 บางครั้ง 
   
 จากตาราง 27 แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณมี 
พฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลที่เลือกบริโภคโดยรวม ในระดับบางครัง้ โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 2.75 
เม่ือพิจารณารายดานสามารถเรียงลําดับดังน้ี  มีพฤตกิรรมผูบริโภคดานเหตุผลที่เลือกบริโภคเพื่อ
นํามารับประทานเองในบาน ในระดับบอยครั้ง ( X  = 3.51) รองลงมาคือ มีพฤติกรรมผูบริโภคดาน
เหตุผลที่เลือกบริโภคเพื่อเปนของขวัญ ของกํานัลผูอ่ืน ในระดับนอยคร้ัง ( X  =  1.99) 
 
ตาราง 28 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลา 

 การเลือกบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภค X  S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. ตอเน่ืองทุกชวงฤดูกาล 2.81 1.068 บางครั้ง 
2. เฉพาะชวงเวลาเทศกาลที่มีคนมาทองเที่ยวมาก 2.47 1.007 นอยครั้ง 
3. เฉพาะชวงที่มีเห็ดออกมาก 3.40 0.985 บางครั้ง 
4. เฉพาะชวงที่เห็ดมีราคาถกู 3.36 1.063 บางครั้ง 

ดานชวงเวลาการเลือกบริโภครวม 3.01 0.707 บางครั้ง 
  
 จากตาราง 28 แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณมี 
มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลอืกบริโภคโดยรวม ในระดับบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.01 เม่ือพิจารณารายดานสามารถเรียงลําดับดังน้ี  มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือก
บริโภคเฉพาะชวงที่มีเห็ดออกมาก ในระดับบางครั้ง ( X = 3.40) รองลงมาคือ มีพฤติกรรมผูบริโภค
ดานชวงเวลาการเลือกบริโภคเฉพาะชวงที่เห็ดมีราคาถกู ในระดับบางครั้ง ( X = 3.36) มีพฤติกรรม
ผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภคตอเน่ืองทุกชวงฤดูกาล ในระดับบางครั้ง ( X = 2.81) และมี
พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภคเฉพาะชวงเวลาเทศกาลที่มีคนมาทองเที่ยวมาก ใน
ระดับบางครั้ง ( X  =2.47) 
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ตาราง 29  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานลักษณะ 
 การบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 
พฤติกรรมผูบริโภคดานลักษณะการบริโภค X  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. เม่ือมีเห็ดใหมๆ ออกจําหนายจะทดลองซื้อ 2.88 1.037 บางครั้ง 
2. เลือกซื้อเห็ดเฉพาะประเภทที่เคยคุนเคย 3.57 1.061 บอยครั้ง 
3. กรณีเห็ดที่ตองการซื้อ ไมนําออกจําหนายจะ  
    เปลี่ยนไปซื้อเห็ดประเภทอื่น 

 
2.78 

 
0.996 

 
บางครั้ง 

4.  เลือกซื้อเห็ดชนิดที่นิยมในทองตลาด 3.31 0.997 บางครั้ง 
ลักษณะการบริโภครวม 3.17 0.722 บางครั้ง 

 
 จากตาราง 29 แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณมี 
มีพฤติกรรมผูบริโภคดานลกัษณะการเลอืกบริโภคโดยรวม ในระดับบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.17 เม่ือพิจารณารายดานสามารถเรียงลําดับดังน้ี  มีพฤติกรรมผูบริโภคดานลักษณะการเลือก
บริโภคเลือกซือ้เห็ดเฉพาะประเภทที่เคยคุนเคย ในระดบับอยครั้ง ( X = 3.40) รองลงมาคือ มี
พฤติกรรมผูบริโภคดานลักษณะการเลือกบริโภคเลือกซื้อเห็ดชนิดที่นิยมในทองตลาด ในระดับ
บางครั้ง ( X = 3.31)  มีพฤตกิรรมผูบริโภคดานลักษณะการเลือกบริโภคเมื่อมีเห็ดใหมออกจําหนาย
จะทดลองซื้อ ในระดับบางครั้ง ( X = 2.88) และมีพฤตกิรรมผูบริโภคดานลักษณะการเลือกบริโภค
กรณีเห็ดที่ตองการซื้อ   ไมนําออกจําหนายจะเปลี่ยนไปซื้อเห็ดประเภทอื่น    ในระดับบางครั้ง 
( X = 2.78) 
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ตาราง 30 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มี 

อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค  ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ 

 
พฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค X  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. บิดา / มารดา 2.69 1.147 บางครั้ง 
2. คูสมรส / แฟน 2.43 1.100 นอยครั้ง 
3. ญาติ / พ่ีนอง 2.50 1.063 นอยครั้ง 
4. เพ่ือน 2.12 1.009 นอยครั้ง 
5. พนักงานขาย 2.10 1.030 นอยครั้ง 
6. ตัวทานเอง 3.42 1.116 บอยครั้ง 
7. บุตร 2.34 1.157 นอยครั้ง 
8. ชมรมเห็ด / สมาคมเห็ด 1.95 1.069 นอยครั้ง 
9. ลูกคา / นักทองเที่ยว 1.91 2.390 นอยครั้ง 

กลุมที่มีอิทธพิลรวม 2.39 0.690 นอยครั้ง 
 
 จากตาราง 30 แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณมี 
พฤติกรรมดานกลุมที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมผูบริโภคโดยรวม ในระดบันอยครั้ง ( X  = 2.39) เม่ือ
พิจารณารายดานสามารถเรียงลําดับดังน้ี  ผูบริโภคเองเปนผูที่มีอิทธิพลตอมีพฤติกรรมผูบริโภค  ใน
ระดับบอยครัง้ ( X  = 3.42) รองลงมาคือ บิดา / มารดา  เปนผูที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมผูบริโภค ใน
ระดับบางครั้ง ( X  = 2.69) ญาติ / พ่ีนองเปนผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค  ในระดับนอยครั้ง 
( X  = 2.50) คูสมรส / แฟนเปนผูที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมผูบริโภค  ในระดับนอยคร้ัง ( X  = 2.43) 
บุตรเปนผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ในระดับนอยครั้ง ( X  = 2.34) เพ่ือนเปนผูที่มีอิทธพิล
ตอพฤติกรรมผูบริโภค ในระดับนอยครั้ง ( X  = 2.12)  พนักงานขายเปนผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค ในระดับนอยครั้ง ( X  = 2.10) ชมรมเห็ด / สมาคมเห็ดเปนผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค ในระดับนอยครั้ง ( X  = 1.95) และลูกคา / นักทองเที่ยวเปนผูที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค ในระดับนอยครั้ง ( X  = 1.91) 
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ตาราง 31 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ด 
 ที่เลือกบริโภค  ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 
พฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดที่เลือกบริโภค X  S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. เห็ดฟาง 3.76 0.869  บอยครั้ง 
2. เห็ดนางฟาหนาดํา 2.85 1.123 บางครั้ง 
3. เห็ดนางฟาหนาขาว 3.14 1.052 บางครั้ง 
4. เห็ดหูหนูขาว 2.86 1.090 บางครั้ง 
5. เห็ดหูหนูดํา 3.06 1.216 บางครั้ง 
6. เห็ดหอม 2.71 1.270 บางครั้ง 
7. เห็ดยานางิโคนญี่ปุน 1.92 1.120 นอยครั้ง 
8. เห็ดเปาฮ้ือ 1.78 0.994 นอยครั้งมาก 
9. เห็ดบด (เห็ดลม, เห็ดกระดาง) 2.16 1.156 นอยครั้ง 
10. เห็ดนางรม 2.00 1.114 นอยครั้ง 
11. เห็ดขอนขาว 1.91 1.013 นอยครั้ง 
12. เห็ดแชมปยอง ( เห็ดกระดุม ) 1.63 .950 นอยครั้งมาก 
13. เห็ดโคนปา (เห็ดโคนปลวก) 2.56 1.282 บางครั้ง 
14. เห็ดหลินจือ 1.70 1.023 นอยครั้งมาก 

ชนิดเห็ดรวม 2.44 0.575 นอยครั้ง 
   

จากตาราง 31 แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณมี 
พฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดโดยรวม ในระดับนอยคร้ัง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.44 เม่ือพิจารณา
รายดานสามารถเรียงลําดับดังน้ี พฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดฟาง ในระดับบอยครั้ง 
( X  = 3.76) รองลงมาคือ มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดนางฟาหนาขาว ในระดับ
บางครั้ง ( X  = 3.14)   มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดหูหนูดํา ในระดับบางครั้ง 
( X  =3.06) มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดหูหนูขาว ในระดับบางครั้ง ( X  = 2.86)  
มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดนางฟาหนาดําเห็ด ในระดับบางครัง้ ( X  =2.85) มี
พฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดหอม ในระดับบางครั้ง( X =2.71) มีพฤติกรรมผูบริโภค
ดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดโคนปา (เห็ดโคนปลวก) ในระดับบางครัง้ ( X  = 2.56) มีพฤติกรรม
ผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดบด(เห็ดลม,เห็ดกระดาง)ในระดับนอยครั้ง( X =2.16) มีพฤติกรรม
ผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดนางรม ในระดับนอยครั้ง ( X =2.00) มีพฤติกรรมผูบริโภคดาน
ชนิดเห็ดประเภทเห็ดยานางิโคนญี่ปุน ในระดับนอยครั้ง( X  = 1.92) มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิด 
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เห็ดประเภทเห็ดขอนขาว ในระดับ อยคร้ัง (น X =1.9) มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภท
เห็ดเปาฮ้ือ ในระดับนอ ครั้งมาก(ย X  =1.78) มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดหลนิจือ 
ในระดับนอยคร้ังมาก( X =1.70) ละมีพฤตกิ

X

 แ รรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดแชมปยอง (เห็ด
ระดุม) ในระดับนอยครั้งมาก (ก  = 1.63 ) 

านบริมาณการบริโภค
 
ตาราง 32  แสดงจํานวน และรอยละของพฤติกรรมผูบริโภคด  ของผูบริโภค 

เห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

จํานวนบริมาณการบริโภค (Kg /ครั้ง) จํานวนคน 

 

รอยละ 
.10 8 2.01% 
.20 31 7.77% 
.30 34 8.52% 
.40 5 1.25% 
.50 1  

Total 399 100.00% 

29 32.33% 
.70 3 0.75% 
1.00 130 32.58% 
1.50 11 2.76% 
2.00 35 8.77% 
3.00 3 0.75% 
4.00 9 2.26% 
6.00 1 0.25% 

 
 จากตาราง 32 แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณมี
จํานวนคนที่มีพฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณการบริโภค1Kg/ครั้ง สูงสุด จํานวน 130 คน (32.6%) 
รองลงมาคือ มีพฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณการบริโภค 0.5Kg/ครั้ง  จํานวน129 คน (32.3%) มี
พฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณการบริโภค 2 Kg/ครัง้ จํานวน 35 คน (8.8%) มีพฤติกรรมผูบริโภค
ดานปริมาณการบริโภค 0.3 Kg/ ครั้ง จํานวน 34 คน (8.5%)  มีพฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณการ
บริโภค0.2Kg / ครั้ง จํานวน 31คน(7.8%)มีพฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณการบริโภค 1.5Kg / ครั้ง 
จํานวน 11 คน (2.8%)  มีพฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณการบริโภค 4.0 Kg / ครั้ง จํานวน 9 คน 
(2.3%)มีพฤตกิรรมผูบริโภคดานปริมาณการบริโภค 0.1Kg / ครั้ง จํานวน 8คน(2.0%) มีพฤตกิรรม
ผูบริโภคดานปริมาณการบริโภค 0.4 Kg / ครั้ง จํานวน 5 คน (1.3%)  มีพฤตกิรรมผูบริโภคดาน
ปริมาณการบริโภค 3.0Kg / ครั้ง จํานวน 3คน (0.8%)  มีพฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณการบริโภค  
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0.7 Kg / ครั้ง จํานวน 3 คน (0.8%) และ มีพฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณการบริโภค 6.0 Kg / ครั้ง 
อยที่สุด จํานวน 1 คน (0.3%) 

 
 การบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

าน n 

น
 
ตาราง 33 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูบริโภคดานบริมาณ

 

พฤติกรรมผูบริโภคด
ปริมาณการบริโภค X  S.D. Max Min 

ปริมาณการบริโภค 399 .8855 .75657 6.00 0.10 
 
 จากตาราง 33  แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณมี
พฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 0.8855 Kg/ครั้ง มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
.756   มีปริมาณการบริโภคสูงสุด  6 Kg/ครั้ง และมีปริมาณการบริโภคต่ําสุด  0.10 Kg/ครั้ง 

ถี่ในการบริโภค

0
 
ตาราง 34  แสดงจํานวน และรอยละของพฤติกรรมผูบริโภคดานความ  ของ 

ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

จํานวนความถี่ในก ค (ครั้ง / เดือน) จํานวนคน 

 

ารบริโภ รอยละ 
11.00 1 0.25% 
12.00 1 0.25% 
24.00 1 0.25% 
8.00 3 0.75% 
7.00 4 1.00% 
9.00 4 1.00% 
20.00 6 1.50% 
15.00 8 2.01% 
6.00 13 3.26% 
10.00 13 3.26% 
5.00 39 9.77% 
4.00 40 10.03% 
3.00 79 19.80% 
1.00 92 23.06% 
2.00 95 23.81% 
Total 399 100.00% 



 
 

 
89

 
 จากตาราง 34 แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ มี
จํานวนคนที่มีพฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค 2ครั้ง/เดือนสูงสุด จํานวน 95 คน(23.81%)
รองลงมาคือ  มีจํานวนคนที่มีพฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบรโิภค 1 ครั้ง/เดือน จํานวน 92คน 
(23.06%) จํานวนคนที่มีพฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค 3 ครั้ง/เดือน  จํานวน79 คน 
(19.80%) จํานวนคนที่มีพฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค 4ครั้ง/เดือน จํานวน 40 คน 
(10.03%) จํานวนคนที่มีพฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค 5ครั้ง/เดือน จํานวน 39 คน 
(9.77%)  จํานวนคนที่มีพฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค10 ครั้ง/เดือน และ 6 ครัง้/เดือน 
อยางละ13 คน (3.26%)  จํานวนคนทีมี่พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค15 ครั้ง/เดือน 
จํานวน 8 คน (2.01%)  จํานวนคนทีมี่พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค 20 ครั้ง/เดือน 
จํานวน 6 คน (1.50%)  จํานวนคนที่มีพฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค9ครั้ง/เดือน และ 7 
ครั้ง/เดือน อยางละ 4 คน(1.00%) จํานวนคนที่มีพฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค 8 ครั้ง/
เดือน จํานวน 3 คน (0.75%) และจํานวนคนที่มีพฤตกิรรมผูบริโภคดานความถีก่ารบริโภคนอยที่สุด 
คือ  มีความถี่ในการบริโภค 24 ครั้ง/เดือน,12ครั้ง/เดือน และ11ครั้ง/เดือน มีจํานวนผูบริโภคอยางละ
 คน (0.25%)   

ตา ถี่ใน 
การบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 
   

ริโภค 
n 

1
 
ราง 35  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูบริโภคดานความ
 

พฤติกรรมผูบริโภค      
ดานความถี่ในการบ X  S.D. Max Min 

ความถี่ในการบริโภค 399 3.65 3.55 24.00 1.00 
 
 จากตาราง 35  แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณมี
พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่ในการบริโภคเฉลี่ย 3.65 ครั้ง/เดือน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 
3.55   มีความถี่ในการบริโภคสูงสุด  24 ครั้ง/เดือน และมีความถี่ในการบริโภคต่ําสุด  1 ครั้ง/เดือน 
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 สวนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม 
 
ตาราง 36  แสดงจํานวน และรอยละของราคาเห็ดที่สามารถซื้อไดของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสัก 
 และอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
 

ราคาเห็ดที่สามารถซื้อได (บาท / กิโลกรัม) จํานวนคน รอยละ 
7 1 0.25 
10 16 4.01 
12 1 0.25 
13 1 0.25 
15 6 1.50 
20 39 9.77 
25 27 6.77 
30 62 15.54 
32 3 0.75 
33 1 0.25 
35 12 3.01 
38 5 1.25 
40 42 10.53 
43 1 0.25 
45 5 1.25 
50 69 17.29 
55 3 0.75 
60 37 9.27 
65 2 0.50 
75 3 0.75 
80 16 4.01 
90 1 0.25 
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ตาราง 36  (ตอ) 
 

ราคาเห็ดที่สามารถซื้อได (บาท / กิโลกรัม) จํานวนคน รอยละ 
100 19 4.76 
120 1 0.25 
150 3 0.75 
180 1 0.25 
200 3 0.75 
250 1 0.25 
280 1 0.25 
500 1 0.25 
Total 399 100.00 

 
 จากตาราง 36  แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
มีจํานวนคนทีส่ามารถซื้อเห็ดไดในราคา 50 บาท/กิโลกรัม สูงสุด จํานวน 69 คน(17.29%) รองลงมา
คือ จํานวนคนที่สามารถซื้อเห็ดไดในราคา 30 บาท/กิโลกรัม  จํานวน 62 คน (15.54%)  จํานวนคน
ที่สามารถซื้อเห็ดไดในราคา 40 บาท/กิโลกรัม  จํานวน 42 คน (10.53%) จํานวนคนที่สามารถซื้อ
เห็ดไดในราคา 20 บาท/กิโลกรัม  จํานวน 39 คน (9.77%)  จํานวนคนที่สามารถซื้อเห็ดไดในราคา 
60 บาท/กิโลกรัม  จํานวน 37 คน (9.27%) จํานวนคนที่สามารถซื้อเห็ดไดในราคา 25 บาท/กิโลกรัม  
จํานวน 27 คน (6.77%) จํานวนคนที่สามารถซื้อเห็ดไดในราคา 100 บาท/กิโลกรัม  จํานวน 19 คน 
(4.76%) จํานวนคนที่สามารถซื้อเห็ดไดในราคา80 บาท/กิโลกรัม, 70 บาท/กิโลกรัม และ10 บาท/
กิโลกรัม จํานวนอยางละ16 คน(อยางละ 4.01%) จํานวนคนที่สามารถซื้อเห็ดไดในราคา 35 บาท/
กิโลกรัม จํานวน12 คน(3.01%)จํานวนคนที่สามารถซื้อเห็ดไดในราคา15 บาท/กิโลกรัม จํานวน 6 
คน (1.50%) จํานวนคนที่สามารถซื้อเห็ดไดในราคา 45 บาท/กิโลกรัม และ38 บาท/กิโลกรัม จํานวน
อยางละ 5 คน (อยางละ1.25%) จํานวนคนที่สามารถซื้อเห็ดไดในราคา200 บาท/กิโลกรัม,150 บาท/
กิโลกรัม, 75 บาท/กิโลกรัม, 55 บาท/กิโลกรัมและ32 บาท/กิโลกรัม จํานวนอยางละ3 คน (อยางละ
0.75%)  จํานวนคนที่สามารถซื้อเห็ดไดในราคา 65 บาท/กิโลกรัม  จํานวน 2 คน (0.50%) จํานวน
คนที่สามารถซื้อเห็ดไดในราคา500 บาท/กิโลกรัม, 280 บาท/กิโลกรัม, 250 บาท/กิโลกรัม,180 
บาท/กิโลกรัม, 120 บาท/กิโลกรัม, 90 บาท/กิโลกรัม, 43 บาท/กิโลกรัม, 33 บาท/กิโลกรัม, 13 บาท/
กิโลกรัม, 12 บาท/กิโลกรัม และ7 บาท/กิโลกรัม จํานวนอยางละ 1 คน (อยางละ0.25%) 
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ตาราง 37  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาเห็ดที่สามารถซื้อไดของผูบริโภคเห็ด

อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
 
ราคาเห็ดที่สามารถซื้อได 

(บาท / กิโลกรัม) 
n X  S.D. Max Min 

ราคาเห็ดที่สามารถซื้อได 399 48.231 39.242 500 7 

 
 จากตาราง 37  แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณมี
ราคาเห็ดที่สามารถซื้อไดเฉลี่ย 48.231 บาท/กิโลกรัม  มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 39.242   มี
ราคาเห็ดที่สามารถซื้อไดสูงสุด  500 บาท/กิโลกรัม และมีราคาเห็ดที่สามารถซื้อไดต่ําสุด  7 บาท/
กิโลกรัม 
 
ตาราง 38  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูบริโภคดานรวม ของผูบริโภค 
  เห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอ เขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคดานรวม X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
   พฤติกรรมผูบริโภครวม 2.59 .41602 นอยครั้ง 
 
  จากตาราง 38  แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภครวม ในระดับนอยครั้ง มีคา X  = 2.59  
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 สวนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลการตัดสนิใจซื้อ 
 
ตาราง 39  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการตัดสินใจ ดานทดลองซื้อ           

การซื้อซํ้า พฤติกรรมหลงัการซื้อ ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ 

 
 

การตัดสินใจซื้อ X  S.D. ระดับการตัดสินใจ 

1.  ดานการทดลองซื้อ    
-  กรณีมีเห็ดที่ไมเคยรับประทานหรือนํามาประกอบ
อาหารออกจําหนายทานจะตัดสินใจทดลองซื้อเห็ดนั้น    
(ทดลอง  ไมทดลอง) 

2.208 1.177 ต่ํา 

การตัดสินใจซื้อดานการทดลองซื้อรวม 2.208 1.177 ต่ํา 

2.  ดานการซื้อซํ้า    

-  กรณีซ้ือเห็ดครั้งตอไป ทานตัดสินใจซือ้เห็ดจาก
ผูขายรายเดิม   
(แนนอน ไมแนนอน) 

3.211 1.176 ปานกลาง 

-  กรณีซ้ืออาหารครั้งตอไป ทานตัดสินใจเลือกซื้อ
เห็ดเปนสวนประกอบอาหาร  
 (แนนอน ไมแนนอน) 

2.917 1.040 ปานกลาง 

-   กรณีซ้ือเห็ดครั้งตอไป ทานตัดสินใจเลอืกซื้อเห็ด
ชนิดเดิมซํ้า   
(แนนอน ไมแนนอน) 

3.165 1.157 ปานกลาง 

การตัดสนิใจซื้อดานการซื้อซํ้ารวม 3.098 0.846 ปานกลาง 
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ตาราง 39 (ตอ) 
 

 

การตัดสินใจซื้อ X  S.D. ระดับการตัดสินใจ 

3. ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ    
   -  ทานตัดสนิใจจะซื้อเห็ดมาบริโภคอยางตอเน่ือง 
 (แนนอน ไมแนนอน)    

2.734 1.132 ปานกลาง 

   -  หลังการซื้อเห็ดมาบริโภค / ทําอาหารขาย ทานจะ
บอกตอใหผูอ่ืนซื้อเห็ด 
(บอกตอแนนอน ไมบอกตอแนนอน) 

2.922 1.122 ปานกลาง 

การตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการซื้อรวม 2.828 0.938 ปานกลาง 

การตัดสินใจซื้อดานรวม 2.711 0.727 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 39  แสดงวาผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
มีระดับการตดัสินใจซื้อเห็ด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณมีการตัดสินใจซื้อดานรวม 
ในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั  2.711  เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา 
 -  ในดานการตัดสินใจดานการทดลองซื้อ  มีการตัดสินใจดานการทดลองซื้อในดานรวม 
ในระดับต่ํา  โดยมีคาเฉลีย่เทากับ 2.208  และรายดานกรณีมีเห็ดที่ไมเคยรบัประทานหรอืนํามา
ประกอบอาหารออกจําหนายทานจะตัดสนิใจทดลองซื้อเห็ดนั้น อยูในระดับต่ํา มีคา X  = 2.2080 
เชนกัน    

 -  ในดานการตัดสินใจดานการซื้อซํ้า  มีการตัดสินใจดานการซื้อซํ้าดานรวม   ในระดับ
ปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.098 เม่ือพิจารณารายดานสามารถเรียงลําดบัไดดังน้ี กรณีซ้ือ
เห็ดครั้งตอไป ทานตัดสินใจซื้อเห็ดจากผูขายรายเดิม  ในระดับปานกลาง ( X  =3.211)  กรณีซ้ือ
เห็ดครั้งตอไป ทานตัดสินใจเลือกซื้อเห็ดชนิดเดิมซํ้า ในระดับปานกลาง ( X  =3.165) และกรณีซ้ือ
อาหารครั้งตอไป ทานตัดสินใจเลือกซื้อเห็ดเปนสวนประกอบอาหาร ในระดับปานกลาง ( X  
=2.917) 
 -  ในดานการตัดสินใจดานพฤติกรรมหลังการซื้อ  มีการตัดสินใจดานพฤติกรรมหลังการ
ซ้ือดานรวม ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั2.828 เม่ือพิจารณารายดานสามารถเรียงลําดับ
ไดดังน้ี หลังการซื้อเห็ดมาบริโภค / ทําอาหารขาย ทานจะบอกตอใหผูอ่ืนซื้อเห็ด ในระดับปานกลาง 
( X  =2.922)  และทานตัดสินใจจะซื้อเห็ดมาบริโภคอยางตอเน่ือง ในระดับปานกลาง( X  =2.734) 
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 สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน 

ุ อาชีพ  

1.1 เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐาน

 
ผูบริ

(H0) ก็ตอเม่ือ 2-tailed Prob.(p) มีคานอย
วา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางที่ 40 

 
 สมมติฐานขอที่ 1  ผูบริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อาย
ระดับรายไดตอเดือน ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกัน 
 
ไดดังน้ี 
  H 0  : เพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคไมแตกตางกัน
  H1  : เพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรม โภคแตกตางกัน 
 สําหรับสถิตทิีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคา
คะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากร 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน (Independent Sample t-test) ใชระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
ก
 
ตาราง 40  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทยีบเพศมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคของผูบริโภคเห็ดอําเภอ 

หลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
 

for Eq lity of M s 

 

t-test ua ean
X  S.D. t Df p 

ชาย 3.1955 0.6450 
หญิง 3.2917 0.6398    
ชาย 2.4715 0.6387 
หญิง 2.4192 0.5407    
ชาย 2.7368 0.6842 
หญิง 2.7613 0.7258    
ชาย 3.0132 0.6316 
หญิง 3.0113 0.7438    

ป ชาย 0.8812 0.766 
 หญิง 0.8865 0.755    
ความถี่การบรโิภค -0.050 397 0.960 ชาย 3.6391 3.220 
 หญิง 3.6589 3.701    
ลักษณะการบริโภค -0.919 397 0.358 ชาย 3.1184 0.6711 

พฤติกรรมผูบริโภคเห็ด เพศ 

-1.413 397 0.159 
คุณสมบัติเห็ดที่บริโภค 

0.857 397 0.392 
ชนิดเห็ดที่เลอืกบริโภค 

-0.323 397 0.747 
เหตุผลที่เลือกบริโภค 

0.025 397 0.980 
ชวงเวลาการเลือกบริโภค 

ริมาณการบริโภค -0.065 397 0.948 

 หญิง 3.1889 0.7459    
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ตาราง 40 (ตอ) 
  

t-test for Equality of Means พฤติกรรมผูบริโภคเห็ด เพศ 
X  S.D. t Df p 

ชาย 2.4311 0.6579 0.850 397 0.396 กลุมที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค หญิง 2.3688 0.7052    

ชาย 2.6030 0.4444 0.522 397 0.602 
พฤติกรรมผูบริโภครวม 

หญิง 2.5799 0.4017    
 
  จากตาราง 40 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทยีบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ด
อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   จําแนกตามเพศ  พบวา ผูบริโภคเห็ดมี
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดทัง้ในดานรวม และรายดานคือ ดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภค, ชนิดเห็ดที่
เลือกบริโภค,เหตุผลทีเ่ลือกบริโภค,ชวงเวลาการเลือกบริโภค,ปริมาณการบริโภค,ความถี่การบริโภค,
ลักษณะการบริโภคและกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.602, 
0.159, 0.392, 0.747,0.980,0.948,0.960,0.358 และ0.396 ซ่ึงมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (HO) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคเห็ดที่มีเพศแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดานรวมและรายดานดังกลาวไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว 
 
 1.2 อายุ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือนและระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรม
ผูบริโภคแตกตาง  สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี  
  1)  H0 :  อายุที่แตกตางกันมีพฤตกิรรมการบริโภคเห็ดไมแตกตางกัน 
       H1 :  อายุที่แตกตางกันมีพฤตกิรรมการบริโภคเห็ดแตกตางกัน 
  2)  H0  :  อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดไมแตกตางกัน 
       H1 :  อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดแตกตางกัน 
  3)  H0  : ระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดไมแตกตางกัน 
       H1 : ระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบรโิภคเห็ดแตกตางกัน 
  4)  H0 :  ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดไมแตกตางกัน 
       H1 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดแตกตางกัน 
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 สําหรับสถิตทิีใ่ชในการทดสอบสมมติฐานคือ One-way ANOVA (One-Way Analysis of 
Variance) ใชระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ คา Sig มี
คานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางที่ 41 , 44, 48 และ50 
 
ตาราง 41 แสดงความแตกตางกันของพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและ 
 อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  จําแนกตามอาย ุโดยใชสถติิ F-test 
 

พฤติกรรมผูบริโภค แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวางกลุม 1.109 4 0.277 0.669 0.614 
ภายในกลุม 163.112 394 0.414   คุณสมบัติเห็ดที่บริโภค 

รวม 164.220 398    
ระหวางกลุม 7.766 4 1.942 6.180** 0.000 
ภายในกลุม 123.793 394 0.314   ชนิดเห็ดที่เลอืกบริโภค 

รวม 131.559 398    
ระหวางกลุม 1.658 4 0.415 0.818 0.514 
ภายในกลุม 199.775 394 0.507   เหตุผลที่เลือกบริโภค 

รวม 201.434 398    
ระหวางกลุม 2.335 4 0.584 1.168 0.324 
ภายในกลุม 196.921 394 0.500   ชวงเวลาการเลือกบริโภค 

รวม 199.256 398    
ระหวางกลุม 7.088 4 1.772 3.154* 0.014 
ภายในกลุม 221.349 394 0.562   ปริมาณการบริโภค 

รวม 228.437 398    
ระหวางกลุม 44.261 4 11.065 0.880 0.476 
ภายในกลุม 4954.315 394 12.574   ความถี่การบรโิภค 

รวม 4998.576 398    
ระหวางกลุม 0.076 4 0.019 0.036 0.997 
ภายในกลุม 207.256 394 0.526   ลักษณะการบริโภค 

รวม 207.333 398    
ระหวางกลุม 0.864 4 0.216 0.452 0.771 
ภายในกลุม 188.417 394 0.478   

กลุมที่มีอิทธพิลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค 

รวม 189.281 398    
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ตาราง 41 (ตอ) 
 

พฤติกรรมผูบริโภค แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวางกลุม 0.848 4 0.212 1.228 0.298 
ภายในกลุม 68.036 394 0.173   พฤติกรรมผูบริโภครวม 

รวม 68.884 398    
 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 ,   *   มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

  จากตาราง41 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ด
อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   จําแนกตามอายุ  พบวา ดานชนิดเห็ดที่เลือก
บริโภค  มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 คือ   ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (HO)   
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคเห็ดที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมดาน
ชนิดเห็ดที่บรโิภคแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
ดานปริมาณการบริโภค  มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.014 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ   ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคเห็ดที่มีอายุแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมดานปริมาณการบริโภคแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนพฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดานรวม และดานอ่ืน ๆ (คุณสมบัติเห็ดที่
บริโภค, ,เหตุผลทีเ่ลือกบริโภค,ชวงเวลาการเลือกบริโภค,ความถีก่ารบริโภค,ลกัษณะการบรโิภค,
กลุมที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมผูบรโิภค) พบวา มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.298, 0.614, 0.514, 
0.324, 0.476, 0.997, 0.771 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคเห็ดที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดาน
รวมและรายดานดังกลาวไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.05  ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ัง้ไว 
 และเพื่อใหทราบวาระดับอายุในรายคูใดทีมี่ความแตกตางกันจึงทําการทดสอบตอไปดวย
วิธี   Least Significant  Different (LSD)  ดังแสดงในตาราง 42,43 ดังน้ี 
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ตาราง 42 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูของพฤติกรรมผูบริโภค ดานชนิดเห็ดที่เลือกบริโภค  
 จําแนกตามอายุ โดยใชวิธี Least Significant Different (LSD) 
 

อายุ (ป)  <= 19ป 20 – 30 ป 31 – 41 ป 42 – 52 ป 53 ปขึ้นไป 
 X  2.6194 2.2857 2.3872 2.4792 2.7640 

<= 19ป 2.6194 - 0.3337** 0.2322** 0.1402 -0.1446 
   (0.000) (0.007) (0.133) (0.287) 

20 – 30 ป 2.2857  - -0.1015 -0.1935* -0.4783** 
    (0.171) (0.018) (0.000) 

31 – 41 ป 2.3872   - -0.0920 -0.3768** 
     (0.263) (0.003) 

42 – 52 ป 2.4792    - -0.2848* 
      (0.033) 

53 ปขึ้นไป 2.7640     - 
 

*   มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ,  **  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 

 จากตาราง42 เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและ
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามอายุ พบวา ผูบริโภคเห็ดทีมี่อายุแตกตางกัน มี
พฤติกรรมดานชนิดเห็ดที่บริโภคแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.01 โดยผูบริโภคเห็ดที่มี
อายุนอยกวาหรือเทากับ19 ป มีพฤติกรรมดานชนิดเห็ดที่บริโภคสงูกวาผูบริโภคเห็ดที่มีอายุ 20-30 
ป  โดยมีผลตางของคาเฉลีย่เทากับ 0.3337 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.01  ผูบริโภคเห็ดที่มีอายุ
นอยกวาหรือเทากับ 19 ป มีพฤติกรรมดานชนิดเห็ดที่บริโภคสูงกวาผูบริโภคเห็ดที่มีอายุ 31 - 41 ป  
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.2322 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.01   ผูบริโภคเห็ดที่มีอาย ุ
20 – 30 ป  มีพฤติกรรมดานชนิดเห็ดที่บริโภคต่ํากวาผูบริโภคเห็ดที่มีอายุ 42 - 52 ป โดยมีผลตาง
ของคาเฉลี่ยเทากับ -0.1935 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.05 ผูบริโภคเห็ดที่มีอายุ 20 – 30 ป  มี
พฤติกรรมดานชนิดเห็ดที่บริโภคต่ํากวาผูบริโภคเห็ดทีมี่อายุ 53 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ -0.4783 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ผูบริโภคเห็ดทีมี่อายุ 31 – 41 ป  มีพฤติกรรม
ดานชนิดเห็ดที่บริโภคต่ํากวาผูบริโภคเหด็ที่มีอายุ  53  ปขึ้นไป     โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 
-0.3768 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.01 และผูบริโภคเห็ดที่มีอายุ 42 – 52 ป  มีพฤติกรรมดาน
ชนิดเห็ดที่บริโภคต่ํากวาผูบริโภคเห็ดทีมี่อายุ 53 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากบั -0.2848 
ที่ระดับนัยสําคญัทางสถติิที0่.05 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
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ตาราง 43 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูของพฤติกรรมผูบริโภค ปริมาณการบริโภค จําแนก 
 ตามอายุ โดยใชวธิี Least Significant Different (LSD) 
 

อายุ (ป)  <= 19ป 20 – 30 ป 31 – 41 ป 42 – 52 ป 53 ปขึ้นไป 
 X  1.1731 0.7819 0.8474 0.8443 0.8870 

<= 19ป 1.1731 - 0.3912** 0.3258** 0.3288** 0.2862 
   (0.0007) (0.005) (0.0086) (0.1149) 

20 – 30 ป 0.7819  - -0.0655 -0.0624 -0.1051 
    (0.5081) (0.5684) (0.5395) 

31 – 41 ป 0.8474   - 0.0031 -0.0396 
     (0.9777) (0.8174) 

42 – 52 ป 0.8443    - -0.0427 
      (0.8103) 

53 ปขึ้นไป 0.8870     - 

 

*   มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 

 จากตาราง43 เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและ
อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามอายุ พบวา ผูบริโภคเห็ดทีมี่อายุแตกตางกัน มี
พฤติกรรมดานปริมาณการบริโภคเห็ดทีบ่ริโภคแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.05 โดย
ผูบริโภคเห็ดที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 19 ป มีพฤติกรรมดานปริมาณการบริโภคเห็ดที่บริโภคสูง
กวาผูบริโภคเห็ดที่มีอายุ 20 - 30 ป  โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.3912  ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ผูบริโภคเห็ดที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 19 ป มีพฤตกิรรมดานปริมาณการบริโภคเห็ด
ที่บริโภคสูงกวาผูบริโภคเหด็ที่มีอายุ 31- 41 ป  โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากบั  0.3258 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที0่.01และผูบริโภคเห็ดที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ19 ป มีพฤตกิรรมดานปริมาณ
การบริโภคเห็ดที่บริโภคสูงกวาผูบริโภคเห็ดที่มีอายุ 42 - 52 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากบั  
0.3288  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี ่0.01 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิต ิ
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ตาราง 44 แสดงความแตกตางกันของพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและ 
 เขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ F-test 
 

พฤติกรรมผูบริโภค แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวางกลุม 2.326 4 0.581 1.415 2.228 
ภายในกลุม 161.895 394 0.411   คุณสมบัติเห็ดที่บริโภค 

รวม 164.220 398    
ระหวางกลุม 5.857 4 1.464 4.589** 0.001 
ภายในกลุม 125.702 394 0.319   ชนิดเห็ดที่เลอืกบริโภค 

รวม 131.559 398    
ระหวางกลุม 3.412 4 0.853 1.697 0.150 
ภายในกลุม 198.021 394 0.503   เหตุผลที่เลือกบริโภค 

รวม 201.434 398    
ระหวางกลุม 9.755 4 2.439 5.070** 0.001 
ภายในกลุม 189.501 394 0.481   ชวงเวลาการเลือกบริโภค 

รวม 199.256 398    
ระหวางกลุม 8.273 4 2.068 3.701** 0.006 
ภายในกลุม 220.164 394 0.559   ปริมาณการบริโภค 

รวม 228.437 398    
ระหวางกลุม 73.196 4 18.299 1.464 0.212 
ภายในกลุม 4925.380 394 12.501   ความถี่การบรโิภค 

รวม 4998.576 398    
ระหวางกลุม 1.200 4 0.300 0.573 0.682 
ภายในกลุม 206.133 394 0.523   ลักษณะการบริโภค 

รวม 207.333 398    
ระหวางกลุม 4.399 4 1.100 2.343 0.054 
ภายในกลุม 184.882 394 0.469   

กลุมที่มีอิทธพิลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค 

รวม 189.281 398    
ระหวางกลุม 1.111 4 0.278 1.615 0.170 
ภายในกลุม 67.773 394 0.172   พฤติกรรมผูบริโภครวม 

รวม 65.884 398    
 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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  จากตาราง 44 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทยีบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ด
อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   จําแนกตามอาชีพ  พบวา มี 3 ดาน คือ ดาน
ชนิดเห็ดที่เลอืกบริโภค, ดานชวงเวลาการเลือกบริโภค และดานปริมาณการบริโภค ที่พบวามีความ
นาจะเปน (p) เทากับ 0.001,0.001 และ0.006  ซ่ึงนอยกวา 0.01  คือ   ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (HO) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพแตกตางกนั มีพฤติกรรมดาน
ชนิดเห็ดที่บริโภค ดานชวงเวลาการเลือกบริโภค และดานปริมาณการบริโภคแตกตางกัน ทีร่ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   สวนพฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดาน
รวม และดานอ่ืนๆ (คุณสมบัติเห็ดทีบ่ริโภค, เหตุผลทีเ่ลือกบริโภค, ความถี่การบรโิภค, ลักษณะการ
บริโภค, กลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค) พบวา มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.170, 2.228, 
0.150, 0.212, 0.682, 0.054 ซ่ึงมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดาน
รวมและรายดานดังกลาวไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ัง้ไว 
  และเพื่อใหทราบวาระดับอาชีพในรายคูใดที่มีความแตกตางกันจึงทําการทดสอบตอไปดวย
วิธี   Least Significant  Different (LSD)  ดังแสดงในตาราง 45, 46, และ47  ดังน้ี 
 
ตาราง 45 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูของพฤติกรรมผูบริโภค ดานชวงเวลาการเลือก 
  บริโภค จําแนกตามอาชีพ โดยใชวธิี Least Significant Different (LSD) 
 

อาชีพ  เกษตกร คาขาย พนักงาน
เอกชน 

ขาราชการ นักศึกษา 

 X  3.2047 2.8074 2.8848 3.0833 2.9340 
เกษตกร 3.2047 - 0.3973** 0.3199** 0.1214 0.2707** 

   (0.000) (0.001) (0.335) (0.008) 

คาขาย 2.8074  - -0.0775 -0.2760 -0.1267 
    (0.502) (0.053) (0.295) 
พนักงาน 2.8848   - -0.1985 -0.0492 
เอกชน     (0.137) (0.655) 
ขาราชการ 3.0833    - 0.1493 
      (0.280) 
นักศึกษา 2.9340     - 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง45 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภคของผูบริโภคเห็ดอําเภอ
หลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมดานชวงเวลาการเลือกบริโภคเห็ดที่บริโภคแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี ่ 0.01 โดยผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพเกษตกร มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือก
บริโภคเห็ดสูงกวาผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพคาขาย โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.3973 ทีร่ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.01 ผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพเกษตกร มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการ
เลือกบริโภคเห็ดสูงกวาผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพพนักงานเอกชน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากบั 
0.3199 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี ่ 0.01 และผูบริโภที่ระดับคเหด็ที่มีอาชีพเกษตกร มีพฤติกรรม
ผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภคเหด็สูงกวาผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.2707 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.01 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 
ตาราง 46   แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพฤติกรรมผูบริโภค ดานชนิดเห็ดที่เลือก 
  บริโภค จําแนกตามอาชีพ โดยใชวธิี Least Significant Different (LSD) 
 

อาชีพ  เกษตกร คาขาย พนักงาน
เอกชน 

ขาราชการ นักศึกษา 

 X  2.4845 2.4321 2.2528 2.3626 2.6161 
เกษตกร 2.4845 - 0.0524 0.2317** 0.1218 -0.1316 
    (0.003) (0.235) (0.110) 
คาขาย 2.4321  - 01793 0.0694 -0.1840 
    (0.057) (0.549) (0.062) 
พนักงาน 2.2528   - -0.1098 -0.3633** 
เอกชน     (0.312) (0.000) 

ขาราชการ 2.3626    - -0.2534* 
      (0.025) 

นักศึกษา 2.6161     - 

 
*   มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ,  **  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 46 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทยีบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ด
อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   จําแนกตามอาชีพ  พบวา ผูบริโภคเห็ดที่มี
อาชีพแตกตางกัน มีพฤตกิรรมดานชนิดเห็ดที่เลือกบริโภคแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่
0.01 โดยผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพเกษตรกร / ขาวสวน  มีพฤติกรรมดานชนิดเห็ดที่เลือกบริโภคสูง
กวาผูมีอาชพีพนักงานเอกชน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากบั 0.2317 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.01  ผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพพนักงานเอกชน และขาราชการ / รัฐวสิาหกิจมีพฤตกิรรมดานชนิดเห็ด
ที่เลือกบริโภคต่ํากวาผูมีอาชีพนักเรียน / ศึกษา  โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากบั -0.3633 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที ่0.01 และผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมดานชนิด
เห็ดที่เลือกบรโิภคต่ํากวาผูมีอาชีพนักเรียน / ศึกษา  โดยมีผลตางของคาเฉลีย่เทากับ -0.2534 ที่
ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี ่0.01  สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 
ตาราง 47  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูของพฤติกรรมผูบริโภค ดานปริมาณการบริโภค 
 จําแนกตามอาชีพ โดยใชวธิี Least Significant Different (LSD) 
 

อาชีพ  เกษตกร คาขาย พนักงาน
เอกชน 

ขาราชการ นักศึกษา 

 X  0.9290 0.7066 0.7933 0.7487 1.1375 
เกษตกร 0.9290 - 0.2224 0.1357 0.1803 -0.2085 

   (0.0537) (0.1825) (0.1844) (0.0557) 
คาขาย 0.7066  - -0.0867 -0.0422 -0.4309** 

    (0.4857) (0.7834) (0.0010) 
พนักงาน
เอกชน 

0.7933   - 0.0445 
(0.7565) 

-0.3442** 
(0.0039) 

ขาราชการ 0.7487    - -0.3888** 
      (0.0092) 
นักศึกษา 1.1375     - 

 
**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 47 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทยีบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ด
อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   จําแนกตามอาชีพ  พบวา ผูบริโภคเห็ดที่มี
อาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมดานปริมาณการบริโภคแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่0.01 
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โดยผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพคาขาย มีพฤติกรรมดานความถี่การบริโภคต่ํากวาผูมีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ -0.4309 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่0.01  ผูบริโภคเห็ด
ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมดานปริมาณการบริโภคต่ํากวาผูมีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ -0.3442 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่ 0.01 และผูบริโภค
เห็ดที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมดานความถี่การบริโภคต่ํากวาผูบริโภคเห็ดที่มี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ -0.3888 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่0.01  
สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 
ตาราง 48 แสดงความแตกตางกันของพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและ  
 อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  จําแนกตามรายได โดยใชสถติิ F-test 
 

พฤติกรรมผูบริโภค แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวางกลุม 1.705 3 0.568 1.380 0.248 
ภายในกลุม 162.517 395 0.411   คุณสมบัติเห็ดที่บริโภค 

รวม 164.220 398    
ระหวางกลุม 1.074 3 0.386 1.084 0.356 
ภายในกลุม 130.485 395 0.330   ชนิดเห็ดที่เลอืกบริโภค 

รวม 131.559 398    
ระหวางกลุม 0.652 3 0.217 0.428 0.733 
ภายในกลุม 200.781 395 0.508   เหตุผลที่เลือกบริโภค 

รวม 201.434 398    
ระหวางกลุม 3.557 3 1.186 2.393 0.068 
ภายในกลุม 195.699 395 0.495   ชวงเวลาการเลือกบริโภค 

รวม 199.256 398    
ระหวางกลุม 1.412 3 0.4705 0.819 0.484 
ภายในกลุม 227.025 395 0.5747   ปริมาณการบริโภค 

รวม 228.437 398    
ระหวางกลุม 32.894 3 10.9646 0.872 0.456 
ภายในกลุม 4965.682 395 12.5713   ความถี่การบรโิภค 

รวม 4998.576 398    
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ตาราง 48 (ตอ) 
 

พฤติกรรมผูบริโภค แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวางกลุม 3.832 3 1.277 2.480 0.061 
ภายในกลุม 203.500 395 0.515   ลักษณะการบริโภค 

รวม 207.333 398    
ระหวางกลุม 2.397 3 0.799 1.689 0.169 
ภายในกลุม 186.884 395 0.473   

กลุมที่มีอิทธพิลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค 

รวม 189.281 398    
ระหวางกลุม 1.578 3 0.526 3.086* 0.027 
ภายในกลุม 64.365 394 0.164   พฤติกรรมผูบริโภครวม 

รวม 65.527 398    
 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

  จากตาราง 48 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทยีบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ด
อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวดัเพชรบูรณ   จําแนกตามรายได  พบวา มีเพียง 1 ดาน คือ 
พฤติกรรมผูบริโภคดานรวม ที่พบวามีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.027 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ   
ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคเห็ดที่มีรายได
แตกตางกัน มีพฤติกรรมผูบริโภคดานรวม แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว  สวนพฤติกรรมการบรโิภคดานอ่ืน ๆ (คุณสมบตัเิห็ดที่บริโภค, ดาน
ชนิดเห็ดที่เลอืกบริโภค, เหตุผลทีเ่ลือกบริโภค,ชวงเวลาการเลือกบริโภค,ปริมาณการบริโภค,ความถี่
การบริโภค,ลกัษณะการบรโิภค,กลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค) พบวา มีความนาจะเปน(p) 
เทากับ 0.248, 0.356, 0.733, 0.068, 0.484,0.456, 0.061, 0.169 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (HO) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคเห็ดที่มีรายไดแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดานดังกลาวไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 และเพื่อใหทราบวารายไดในรายคูใดที่มีความแตกตางกันจึงทําการทดสอบตอไปดวยวธิี   
Least Significant  Different (LSD)  ดังแสดงในตาราง 49  ดังนี้ 
 



 
 

 
107

 
ตาราง 49  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูของพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมดานรวม   
 จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยใชวธิี Least Significant Different (LSD) 
 

รายไดตอเดือน  <= 5,000 5,001 – 10,000 10,001 – 15,000 15,000 ขึ้นไป 

 X  2.5877 2.5754 2.8303 2.4798 
<= 5,000 2.5877 - 0.0123 -0.2426* 0.1079 

   (0.797) (0.012) (0.160) 

5,001 – 10,000 2.5754  - -0.2549* 0.0956 
    (0.011) (0.244) 

10,001 – 15,000 2.8303   - 0.3505** 
     (0.003) 

15,000 ขึ้นไป 2.4798    - 

 
*   มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ,  **  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 49 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทยีบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ด
อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   จําแนกตามรายไดตอเดือน  พบวา ผูบริโภค
เห็ดที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมดานรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
ผูบริโภคเห็ดที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมดานรวมต่ํากวาผูบริโภค
ที่มีรายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ -0.2426 ทีร่ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.05 ผูบริโภคเห็ดที่มีรายได 5,001-10,000 บาท มีพฤติกรรมดานรวมต่าํกวา
ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ -0.2549 ที่
ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี ่ 0.05  และผูบริโภคเห็ดทีมี่รายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท มี
พฤติกรรมดานรวมสูงวาผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน 15,000 บาทขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.3505 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.01 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
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ตาราง 50 แสดงความแตกตางกันของพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและ 
 อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติ F-test 
 

พฤติกรรมผูบริโภค แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหวางกลุม 8.782 5 1.756 4.441** 0.001 
ภายในกลุม 155.438 393 0.396   คุณสมบัติเห็ดที่บริโภค 

รวม 164.220 398    
ระหวางกลุม 2.204 5 0.441 1.339 0.247 
ภายในกลุม 129.355 393 0.329   ชนิดเห็ดที่เลอืกบริโภค 

รวม 131.559 398    
ระหวางกลุม 0.857 5 0.171 0.336 0.891 
ภายในกลุม 200.577 393 0.510   เหตุผลที่เลือกบริโภค 

รวม 201.434 398    
ระหวางกลุม 5.322 3 1.064 2.157 0.058 
ภายในกลุม 193.934 395 0.493   ชวงเวลาการเลือกบริโภค 

รวม 199.256 398    
ระหวางกลุม 4.813 5 0.963 1.692 0.135 
ภายในกลุม 223.624 393 0.569   ปริมาณการบริโภค 

รวม 228.437 398    
ระหวางกลุม 55.390 5 11.078 0.881 0.494 
ภายในกลุม 4943.187 393 12.578   ความถี่การบรโิภค 

รวม 4998.576 398    
ระหวางกลุม 12.967 3 2.593 5.244** 0.000 
ภายในกลุม 194.366 395 0.495   ลักษณะการบริโภค 

รวม 207.333 398    
ระหวางกลุม 1.425 5 0.285 0.596 0.703 
ภายในกลุม 187.856 393 0.478   

กลุมที่มีอิทธพิลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค 

รวม 189.281 398    
ระหวางกลุม 1.416 3 0.283 1.649 0.146 
ภายในกลุม 67.468 395 0.172   พฤติกรรมผูบริโภครวม 

รวม 68.884 398    
 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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  จากตาราง 50 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทยีบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ด
อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   จําแนกตามอาชีพ  พบวา มี 2 ดาน คือ ดาน
คุณสมบัติเห็ดที่บริโภคและดานลักษณะการบริโภค  ที่พบวามีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.001 
และ 0.000  ซ่ึงนอยกวา 0.01 คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤตกิรรมดานคุณสมบัติเห็ดทีบ่ริโภค
และดานลักษณะการบริโภคแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ัง้ไว สวนพฤติกรรมการบรโิภคเห็ดในดานรวม และดานอ่ืนๆ (ดานชนิดเห็ดที่เลือก
บริโภค, เหตุผลที่เลือกบริโภค, ดานชวงเวลาการเลือกบริโภค, ดานปริมาณการบริโภค, ดานความถี่
การบริโภค, ดานกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค) พบวา มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.134, 
0.233, 0.891, 0.058, 0.135, 0.494, 0.703 ซ่ึงมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO) และ
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การบริโภคเห็ดในดานรวมและรายดานดังกลาวไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  ซ่ึง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  และเพื่อใหทราบวาระดับการศึกษาในรายคูใดที่มีความแตกตางกันจึงทําการทดสอบตอไป
ดวยวธิี   Least Significant  Different (LSD)  ดังแสดงในตาราง 51 และ52  ดังน้ี 
 

ตาราง 51 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูของพฤติกรรมผูบริโภค ดานคุณสมบัติเห็ดที ่
  บริโภค  จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชวธิี Least Significant Different (LSD) 

ระดับ
การศึกษา  ต่ํากวา  

ป.6 ป.6 ม.ตน ม.ปลาย/
ปวช. ปวส. สูงกวา

เทากับป.ตร ี
 X  3.4831 3.2000 3.1188 3.1108 3.1758 3.3901 

ต่ํากวา ป.6 3.4831 - 0.2831** 0.3644** 0.3723** 0.3074* 0.0930 
   (0.009) (0.001) (0.000) (0.019) (0.353) 
ป.6 3.2000  - 0.0813 0.0892 0.0242 -0.1901 
    (0.471) (0.401) (0.859) (0.075) 
ม.ตน 3.1188   - 0.0079 -0.0570 -0.2714* 
     (0.940) (0.673) (0.010) 
ม.ปลาย/
ปวช. 

3.1108    - -0.0649 
(0.616) 

-0.2793* 
(0.05) 

ปวส. 3.1758     - -0.2144 
       (0.100) 
สูงกวา   
เทากับป.ตร ี

3.3901      - 

*   มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ,  * * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 51 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทยีบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ด
อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   จําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา ผูบริโภค
เห็ดที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภคแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปที6่  มี
พฤติกรรมดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภคสงูกวาผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาปที6่ โดย
มีผลตางของคาเฉลี่ยเทากบั 0.2831 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่ 0.01  ผูบริโภคเห็ดทีมี่ระดับ
การศึกษาต่ํากวาประถมศกึษาปที6่  มีพฤติกรรมดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภคสงูกวาผูบริโภคเห็ดที่มี
ระดับการศึกษามัธยมตน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.3644 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.01 
ผูบรโิภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปที6่  มีพฤติกรรมดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภค
สูงกวาผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. โดยมีผลตางของคาเฉลีย่เทากับ 0.3723 ที่
ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี ่ 0.05  ผูบริโภคเห็ดทีมี่ระดับการศกึษาต่ํากวาประถมศึกษาปที่6  มี
พฤติกรรมดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภคสงูกวาผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. โดย
มีผลตางของคาเฉลี่ยเทากบั 0.3723 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่ 0.01 ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาประถมศกึษาปที6่  มีพฤติกรรมดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภคสงูกวาผูบริโภคเห็ดที่มี
ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากบั 0.3074 ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษามัธยมตน มีพฤติกรรมดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภคต่าํ
กวาผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาสูงกวาหรือเทากับปริญญาตรี  โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากบั 
-0.2714 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี ่ 0.05 ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. มี
พฤติกรรมดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภคต่าํกวาผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาสูงกวาหรือเทากบั
ปริญญาตรี  โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ -0.2793 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่0.05 สวนคูอ่ืน ๆ 
ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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ตาราง 52 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูของพฤติกรรมผูบริโภค ดานลักษณะการบริโภค  
  จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชวธิี Least Significant Different (LSD) 
 

ระดับ
การศึกษา 

 
ต่ํากวา  
ป.6 

ป.6 ม.ตน ม.ปลาย/
ปวช. 

ปวส. สูงกวา
เทากับป.ตร ี

 X  3.3182 3.0820 2.9453 3.1777 2.8258 3.3827 
ต่ํากวา ป.6 3.3182 - 0.2362 0.3729** 0.1405 0.4924** -0.0645 
   (0.051) (0.002) (0.208) (0.001) (0.565) 
ป.6 3.0820  - 0.1367 -0.0957 0.2562 -0.3007* 
    (0.278) (0.420) (0.093) (0.012) 

ม.ตน 2.9453   - -0.2324* 0.1196 -0.4374** 
     (0.048) (0.428) (0.000) 
ม.ปลาย/
ปวช. 

3.1777    - 0.3520* 
(0.015) 

-0.2050 
(0.063) 

ปวส. 2.8258     - -0.5570** 
       (0.000) 
สูงกวา   
เทากับป.ตร ี

3.3827      - 

 
*   มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ,  **  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 52 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทยีบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ด
อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวดัเพชรบูรณ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูบริโภคเห็ด
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมดานลักษณะการบริโภคแตกตางกัน   ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี ่ 0.05 โดยผูบริโภคเห็ดทีมี่ระดับการศกึษาต่ํากวาประถมศึกษาปที่6 มีพฤติกรรมดาน
ลักษณะการบริโภคสูงกวาผูบริโภคเห็ดทีมี่ระดับการศกึษามัธยมตน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.3729 ที่ระดับนัยสําคัญสถติิที่ 0.01 ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาต่าํกวาประถม ศึกษา
ปที6่ มีพฤติกรรมดานลกัษณะการบรโิภคสูงกวาผูบริโภคเห็ดทีมี่ระดับการศกึษาอนุปริญญา/ปวส. 
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.4924  ที่ระดับนัยสําคัญสถิติที ่ 0.01 ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษาปที ่ 6 มีพฤติกรรมดานลกัษณะการบรโิภคต่ํากวาผูบริโภคเห็ดทีมี่ระดับ
การศึกษาสูงกวาหรือเทากบัปริญญาตรี โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ -0.3007  ที่ระดับนัยสําคัญ 
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สถิติที ่ 0.05 ผูบริโภคเหด็ที่มีระดับการศึกษามัธยมตน มีพฤติกรรมดานลักษณะการบริโภคต่ํากวา
ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช.    โดยมีผลตางของคาเฉลีย่เทากับ -0.2324 ที่
ระดับนัยสําคญัสถิตทิี ่ 0.05 ผูบริโภคเหด็ที่มีระดับการศึกษามัธยมตน มีพฤติกรรมดานลักษณะการ
บริโภคต่ํากวาผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาระดบัการศึกษาสูงกวาหรือเทากับปริญญาตรี  โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ยเทากัที่ระดับบ -0.4374 ที่ระดับนัยสําคัญสถติิที ่ 0.01 ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับ
การศึกษามัธยมปลาย/ปวช.  มีพฤติกรรมดานลักษณะการบริโภคสูงกวาผูบริโภคเห็ดทีมี่ระดับ
การศึกษาระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากบั 0.3520 ที่ระดับ
นัยสําคัญสถติทิี่ 0.05และผูบริโภคเห็ดทีมี่ระดับการศกึษาอนุปริญญา/ปวส. มีพฤติกรรมดานลักษณะ
การบริโภคต่ํากวาผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาสูงกวาหรือเทากับปริญญาตรี โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ยเทากบั -0.5570  ที่ระดับนัยสําคัญสถิตทิี ่0.01 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
 
 สมมติฐานขอที่ 2  สวนประสมทางการตลาดประกอบดวยผลติภัณฑ  ราคา  ชองทางการ
จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภค  สามารถทํานายการตัดสนิใจซื้อเห็ดใน
เขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระหลายตวั
ที่มีผลตอตัวแปรตามเพียงตัวแปรเดียว โดยใชสถติิการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา  
F–Prob.(p) นอยกวา 0.05 
 
 ในการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ  
ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภค  สามารถทํานายการ
ตัดสินใจซื้อเห็ดในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  สามารถเขยีนเปน
สมมติฐานไดดังตอไปน้ี 
  2.1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการ
จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภค  สามารถทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดใน
เขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ   
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  H0 :  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยผลติภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภคไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อเห็ดใน
เขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ   
   H1  : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยผลติภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจซื้อเห็ดใน
เขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ   
 
ตาราง 53  การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ประกอบดวยผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และพฤติกรรม
ผูบริโภค  ที่ใชทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานการทดลองซื้อ ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอ
เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ   

 
การตัดสินใจซื้อเห็ด ดานการทดลองซื้อ Model 

B SE(b) Beta t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 0.659 0.406  1.622 0.106 

พฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติ
เห็ด (X1) 

0.198 0.118 0.108 1.677 0.094 

พฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดที่
เลือกบริโภค (X2) 

0.010 0.130 0.005 0.078 0.937 

พฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลที่
เลือกบริโภค (X3) 

0.100 0.099 0.060 1.001 0.318 

พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลา
การเลือก (X4) 

-0.523 0.105 -0.314 -5.006** 0.000 

พฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณ
การบริโภค (X5) 

-0.088 0.077 -0.057 -1.152 0.250 

พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การ
บริโภค (X6) 

-0.046 0.016 -0.140 -2.905** 0.004 

พฤติกรรมผูบริโภคดานลักษณะ
การบริโภค (X7) 

-0.083 0.096 -0.051 -0.863 0.389 

พฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มี
อิทธิพล (X8) 

0.277 0.100 0.162 2.776** 0.006 
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ตาราง 53 (ตอ) 

 
การตัดสินใจซื้อเห็ด ดานการทดลองซื้อ Model 

B SE(b) Beta t Sig. 
พฤติกรรมผูบริโภคดานรวม (X9) 0.487 0.286 0.172 1.703 0.089 

สวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ (X10) 

0.331 0.159 0.204 2.075* 0.039 

สวนประสมการตลาดดานราคา 
(X11) 

0.504 0.155 0.296 3.262** 0.001 

สวนประสมการตลาดดานชองทาง
การจัดจําหนาย (X12) 

0.175 0.156 0.119 1.124 0.262 

สวนประสมการตลาดดานรวม 
(X13) 

-0.809 0.317 -0.473 -2.551* 0.011 

             r        R2 Adjusted 
R2 SE(est.) F Sig 

 0.389 0.152 0.1229 1.1027 5.29 .000 

 
*   มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ,  **  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
  

 จากตาราง 53 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และ
พฤติกรรมผูบริโภค  ที่ใชทํานายการตดัสินใจซื้อเห็ดดานการทดลองซื้อ ในเขตอําเภอหลมสัก และ
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  ผลการวิเคราะหพบวา พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลอืก, 
พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค, พฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธพิล และสวนประสม
การตลาดดานราคา มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ  0.000, 0.004, 0.006 และ 0.001 ซึ่งนอยกวา 
0.01  คือ   ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัย
พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือก  พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบรโิภค  พฤติกรรม
ผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธพิลและสวนประสมการตลาดดานราคา  สามารถใชทํานายการตัดสนิใจซื้อ
เห็ดดานการทดลองซื้อได  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.01 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 12.29 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลติภัณฑ และสวนประสมการตลาด
ดานรวม มีคาความนาจะเปน (p) มีคาเทากับ 0.039 และ0.011  ซึ่งนอยกวา 0.05  คือ   ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
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ผลิตภัณฑ และสวนประสมการตลาดดานรวม สามารถใชทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานการทดลอง
ซื้อเห็ดได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05  โดยสามารถทํานายไดรอยละ 12.29  ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐาน  และสามารถเขยีนเปนสมการ ไดดังน้ี 
 
 การตัดสินใจซื้อเห็ดดานการทดลองซื้อ = -0.314 พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการ
เลือก -0.140 พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค + 0.162 พฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มี
อิทธิพล + 0.204 สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ + 0.296 สวนประสมการตลาดดานราคา - 
0.473 สวนประสมการตลาดดานรวม  
 Y =  -0.314 X4 + -0.140 X6 + 0.162 X8 + 0.024 X10 + 0.296 X11 - 0.471 X13  
 
 R2

Adjusted = 0.1229, r = 0.389, F = 5.29**, Sig. = .000 
 
 จากสมการแสดงตัวแปรที่สามารถทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานการทดลองซื้อ แสดงให
เห็นวา ปจจัยดังกลาวมีความสามารถทํานายการตดัสินใจซื้อเห็ดดานการทดลองซื้อสามารถทํานาย
ไดรอยละ 12.29 โดยเรียงลําดับดังน้ี สวนประสมการตลาดดานรวม มีความสามารถในการทาํนาย
สูงสุด  รองลงมาคือ พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภค สวนประสมการตลาดดาน
ราคา สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  พฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภคและพฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค   
 พฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค สวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ  และสวนประสมการตลาดดานราคาสงผลตอการตัดสนิใจซื้อเห็ดดานการทดลองซื้อใน
ทิศทางเดียวกนั  
 สวนพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือก พฤตกิรรมผูบริโภคดานความถีก่ารบริโภค 
และสวนประสมการตลาดดานรวม สงผลตอการตัดสนิใจซื้อเห็ดดานการทดลองซื้อในทางลบ จึง
อธิบายสาเหตทุี่สงผลในทางลบเรียงตามลาํดับดังน้ี ดานชวงเวลา ผูบริโภคมีการเลือกซื้อหลาย
ชวงเวลาอยูแลว  จึงอาจจะตัดสินใจทดลองซื้อต่ําลง  ดานความถี่ ผูบริโภคมีความถี่การบริโภคเห็ด
นอยครั้งแลว  คงจะไมจําเปนตองทดลองซื้อ และดานสวนประสมทางการตลาดดานรวม มีเพียงสวน
ประสมทางการตลาดบางดาน ที่สงผลตอการทดลองซื้อ  จึงทําใหเกิดผลในทศิทางตรงขาม 
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ตาราง 54  การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ประกอบดวยผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และพฤติกรรม
ผูบริโภคที่ใชทํานายการตดัสินใจซื้อเห็ดดานการซื้อซํ้า ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ   

 

การตัดสินใจซื้อเห็ด ดานการซื้อซ้ํา Model 
B SE(b) Beta t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 0.902 0.289  3.124 0.002 

พฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติ
เห็ด (X1) 

0.292 0.084 0.222 3.482** 0.001 

พฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดที่
เลือกบริโภค (X2) 

-0.044 0.093 -0.030 -0.476 0.634 

พฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลที่
เลือกบริโภค (X3) 

0.028 0.071 0.024 0.397 0.691 

พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลา
การเลือก (X4) 

-0.126 0.074 -0.105 -1.688 0.092 

พฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณ
การบริโภค (X5) 

-0.009 0.055 -0.008 -0.157 0.875 

พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การ
บริโภค (X6) 

-0.009 0.011 -0.036 -0.752 0.452 

พฤติกรรมผูบริโภคดานลักษณะ
การบริโภค (X7) 

-0.014 0.068 -0.012 -0.206 0.837 

พฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มี
อิทธิพล (X8) 

-0.018 0.071 -0.014 -0.249 0.803 

พฤติกรรมผูบริโภคดานรวม (X9) 0.396 0.204 0.195 1.945 0.053 

สวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ (X10) 

0.183 0.113 0.157 1.613 0.108 

สวนประสมการตลาดดานราคา 
(X11) 

0.050 0.110 0.041 0.454 0.650 
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ตาราง 54 (ตอ) 
 

การตัดสินใจซื้อเห็ด ดานการซื้อซ้ํา Model 
B SE(b) Beta t Sig. 

สวนประสมการตลาดดานชองทาง
การจัดจําหนาย (X12) 

0.142 0.111 0.134 1.278 0.202 

สวนประสมการตลาดดานรวม 
(X13) 

-0.148 0.226 -0.120 -0.655 0.513 

 r R2 Adjusted 
R2 SE(est.) F Sig 

 0.409 0.167 0.139 0.785 5.941** 0.000 

 
**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง54  ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และ
พฤติกรรมผูบริโภค  ที่ใชทาํนายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานการซื้อซํ้า ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอ
เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  ผลการวิเคราะหพบวา  พฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ด  มีคาความ
นาจะเปน (p) เทากับ  0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01  คือ   ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (HO) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ด สามารถใชทํานายการ
ตัดสินใจซื้อเห็ดดานการซื้อซํ้าได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.01 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 
13.9 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน และสามารถเขียนเปนสมการ ไดดังน้ี 
 
 การตัดสินใจซื้อเห็ดดานการซื้อซํ้า = +0.222 พฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดที่
บริโภค  
 Y =  + 0.222 X1 
 

 R2
Adjusted = 0.139, r = 0.409, F = 5.941**, Sig. = .000 
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 จากสมการแสดงตัวแปรที่สามารถทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานการซื้อซํ้า แสดงใหเห็น
วาปจจัยพฤตกิรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดทีบ่ริโภค เปนเพยีงปจจัยเดียวที่สามารถทํานายการ
ตัดสินใจซื้อเห็ดดานการซื้อซํ้าไดโดยสามารถทํานายไดรอยละ 13.9 และปจจัยดังกลาวสงผลตอการ 
ตัดสินใจซื้อเห็ดดานการซื้อซํ้าในทางบวก  จึงอธิบายไดวาปจจัยดังกลาวสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
เห็ดดานการซื้อซํ้าในทิศทางเดียวกัน  
 
ตาราง 55 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ประกอบดวยผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และพฤติกรรม
ผูบริโภค  ที่ใชทํานายการตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการตัดสนิใจซื้อ ในเขตอําเภอหลมสัก 
และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ   

 

การตัดสินใจซื้อเห็ด ดานพฤติกรรมหลังการตัดสนิใจซื้อ Model 
B SE(b) Beta t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 0.290 0.319  0.909 0.364 

พฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติ
เห็ด (X1) 

0.225 0.093 0.154 2.433* 0.015 

พฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดที่
เลือกบริโภค (X2) 

0.152 0.102 0.093 1.487 0.138 

พฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลที่
เลือกบริโภค (X3) 

0.040 0.078 0.030 0.513 0.608 

พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลา
การเลือก (X4) 

-0.095 0.082 -0.072 -1.162 0.246 

พฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณ
การบริโภค (X5) 

-0.047 0.060 -0.038 -0.787 0.432 

พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การ
บริโภค (X6) 

0.002 0.013 0.007 0.144 0.885 

พฤติกรรมผูบริโภคดานลักษณะ
การบริโภค (X7) 

-0.017 0.075 -0.013 -0.228 0.820 

พฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มี
อิทธิพล (X8) 

0.108 0.078 0.079 1.376 0.169 

พฤติกรรมผูบริโภคดานรวม (X9) 0.429 0.225 0.190 1.907 0.057 
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ตาราง 55 (ตอ) 
 

การตัดสินใจซื้อเห็ด ดานพฤติกรรมหลังการตัดสนิใจซื้อ Model 
B SE(b) Beta t Sig. 

สวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ (X10) 

0.187 0.125 0.145 1.492 0.136 

สวนประสมการตลาดดานราคา 
(X11) 

0.220 0.121 0.162 1.816 0.070 

สวนประสมการตลาดดานชองทาง
การจัดจําหนาย (X12) 

0.139 0.122 0.119 1.139 0.255 

 สวนประสมการตลาดดานรวม 
(X13) 

-0.462 0.249 -0.339 -1.858 0.064 

 r R2 Adjusted 
R2 SE(est.) F Sig 

 0.420 0.177 0.149 0.866 6.352** .000 

 

*   มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 , **  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 

 จากตาราง 55 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และ
พฤติกรรมผูบริโภค  ที่ใชทํานายการตดัสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการตัดสินใจซื้อ ในเขตอําเภอ
หลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  ผลการวิเคราะหพบวา พฤตกิรรมผูบริโภคดาน
คุณสมบัติเห็ด  มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ  0.015 ซึ่งนอยกวา 0.05  คือ   ปฏิเสธสมมตฐิาน
หลัก (HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติ
เห็ด สามารถใชทํานายการตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการตัดสนิใจซื้อได ที่ระดับนัยสําคญัทาง
สถิติที่ 0.05 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 14.9 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน  และสามารถเขียนเปน
สมการ ไดดังนี้ 
 
 การตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการตดัสินใจซื้อ = +0.154 พฤติกรรมผูบริโภคดาน
คุณสมบัติเห็ดที่บริโภค 
 Y =  + 0.154 X1 
 

 R2
Adjusted = 0.149, r = 0.420, F = 6.352**, Sig. = .000 
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 จากสมการแสดงตัวแปรที่สามารถทํานายการตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการตดัสินใจ
ซื้อ แสดงใหเห็นวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภค เปนเพียงปจจัยเดียวที ่ 
สามารถทํานายการตัดสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังการตัดสินใจซื้อไดโดยสามารถทํานายไดรอยละ
14.9 และปจจัยดังกลาวสงผลตอการตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการตัดสนิใจซื้อในทางบวกจึง
อธิบายไดวาปจจัยดังกลาวสงผลตอการตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการตัดสนิใจซื้อในทิศทาง
เดียวกัน  
 
ตาราง 56 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ประกอบดวยผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และพฤติกรรม
ผูบริโภค  ที่ใชทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานรวม ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ   

 

การตัดสินใจซื้อเห็ด ดานรวม Model 
B SE(b) Beta t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 0.617 0.237  2.603* 0.010 

พฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติ
เห็ด (X1) 

0.238 0.069 0.211 3.463** 0.001 

พฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดที่
เลือกบริโภค (X2) 

0.039 0.076 0.031 0.518 0.605 

พฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลที่
เลือกบริโภค (X3) 

0.056 0.058 0.055 0.963 0.336 

พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลา
การเลือก (X4) 

-0.248 0.061 -0.242 -4.066** 0.000 

พฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณ
การบริโภค (X5) 

-0.048 0.045 -0.050 -1.074 0.283 

พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การ
บริโภค (X6) 

-0.018 0.009 -0.087 -1.900 0.058 

พฤติกรรมผูบริโภคดานลักษณะ
การบริโภค (X7) 

-0.038 0.056 -0.038 -0.679 0.498 

พฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มี
อิทธิพล (X8) 

0.122 0.058 0.116 2.101* 0.036 

พฤติกรรมผูบริโภคดานรวม (X9) 0.437 0.167 0.250 2.618** 0.009 
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ตาราง 56 (ตอ) 

 

การตัดสินใจซื้อเห็ด ดานรวม Model 
B SE(b) Beta t Sig. 

สวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ (X10) 

0.234 0.093 0.233 2.509* 0.013 

สวนประสมการตลาดดานราคา 
(X11) 

0.258 0.090 0.246 2.861** 0.004 

สวนประสมการตลาดดานชองทาง
การจัดจําหนาย (X12) 

0.152 0.091 0.167 1.672 0.095 

 สวนประสมการตลาดดานรวม 
(X13) 

-0.473 0.185 -0.448 -2.556 0.011 

 r R2 Adjusted 
R2 SE(est.) F Sig 

 0.491 0.241 0.215 0.64369 9.408** .000 

   
*   มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 , **  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 56 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และ
พฤติกรรมผูบริโภค  ที่ใชทํานายการตดัสินใจซื้อเห็ดดานรวม ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ  ผลการวิเคราะหพบวา พฤติกรรมผูบริโภคดานคณุสมบัติเห็ด พฤติกรรม
ผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือก  พฤติกรรมผูบริโภคดานรวมและสวนประสมการตลาดดานราคา มี
คาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.001 0.000 0.009 และ0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01  คือ   ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดาน
คุณสมบัติเห็ด พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือก  พฤติกรรมผูบริโภคดานรวมและสวน
ประสมการตลาดดานราคา สามารถใชทํานายการตัดสนิใจซื้อเห็ดดานรวมได ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 21.5 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน   ปจจัยพฤติกรรม
ผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธพิล และสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  มีคาความนาจะเปน (p) 
เทากับ 0.036  และ0.013 ซึ่งนอยกวา 0.05  คือ   ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (HO) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธิพล และสวนประสม
การตลาดดานผลิตภัณฑ สามารถใชทํานายการตดัสินใจซื้อเห็ดดานรวมได ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 21.5 และสามารถเขียนเปนสมการ ไดดังน้ี 
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 การตัดสินใจซื้อเห็ดดานรวม =  +0.211 พฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภค -
0.242 พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภค + 0.116 พฤตกิรรมผูบริโภคดานกลุมที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบรโิภค + 0.250 พฤติกรรมผูบริโภคดานรวม + 0.233 สวนประสมดาน
ผลิตภัณฑ  + 0.246 สวนประสมดานราคา 
  

  Y =  + 0.211 X1 - 0.242X4 +  0.116 X8 + 0.250 X9  +0.233X10+0.246X11 
 
 R2

Adjusted = 0.215, r = 0.491, F = 9.408**, Sig. = .000 

 
 จากสมการแสดงตัวแปรที่สามารถทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานรวม แสดงใหเห็นวา  
ปจจัยดังกลาวมีความสามารถทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานรวมได โดยสามารถทํานายไดรอยละ 
21.5 ซึ่งเรียงลําดับดังน้ี ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานรวม สามารถทํานายไดสงูสุด  รองลงมาคือ 
ปจจัยสวนประสมดานราคา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภค ปจจัยสวน
ประสมดานผลิตภัณฑ  ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภค  และปจจัยพฤติกรรม
ผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมผูบริโภค  
 ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภค  ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานกลุม
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานรวม ปจจัยสวนประสมดาน
ผลิตภัณฑ  และปจจัยสวนประสมดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อเห็ดดานรวมในทางบวก  จึง
อธิบายไดวาปจจัยดังกลาวสงผลตอการตัดสินใจซื้อเห็ดดานรวมในทิศทางเดียวกัน   
 สวนปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภค สงผลตอการตัดสินใจซื้อเห็ด
ดานรวมในทางลบ  จึงอธิบายสาเหตุที่สงผลในทางลบไดดังนี้ ผูบริโภคมีการเลือกซื้อหลายชวงเวลา
อยูแลว  จึงอาจจะทําใหมีการตัดสินใจซื้อเห็ดดานรวมลดลง    จึงทําใหเกิดผลในทศิทางตรงขาม 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเหด็ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
ดังตอไปนี ้
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคของผูบริโภคเห็ด ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอ เขา
คอจังหวัดเพชรบูรณ 
       2. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคเห็ด ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอ 
เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเห็ดในเขตอําเภอหลมสัก   และอําเภอเขาคอจังหวัด
เพชรบูรณ  จําแนกตามลักษณะดานประชากรศาสตร 
 4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดของสวนประสมทางการ 
ตลาดกับพฤตกิรรมผูบริโภค ของประชากรในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ 
 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีจะชวยทําใหทราบปจจัยในดานตางๆ ที่ทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจ
ซื้อเห็ด โดยผลการศึกษาทีไ่ดจะนํามาใชประโยชนในการพัฒนาและวางกลยุทธทางการตลาด  
กําหนดสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมตรงความตองการของผูบริโภค  รวมทั้งผลการศึกษา
ดังกลาว  จะนํามาเปนแนวทางในการขยายชองทางในการจัดจําหนายและขยายการเพาะเลีย้งเห็ดที่
เหมาะสม  เพ่ือลดความเสี่ยงจากการตลาดในอนาคต 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผูบริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตรเพศ ประกอบดวย อายุ อาชีพ  ระดับรายไดตอ
เดือน ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกัน 
 2.   สวนประสมทางการตลาดประกอบดวยผลติภัณฑ, ราคา,  ชองทางการจัดจําหนาย,   
การสงเสริมการตลาด     และพฤติกรรมผูบริโภค สามารถทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดในเขตอําเภอ
หลมสัก  และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
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 วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
  ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย  
     ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนผูบริโภคเห็ดที่กระจายตวัอยูในเขตอําเภอหลม
สักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งมีจํานวนประชากรในเขตอําเภอหลมสัก146,511 คน  ใน
เขตอําเภอเขาคอจํานวน 32,463  คน รวมเปนจํานวนประชากรทั้งหมด 178,974 คน 

  
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1970 
: 580-581)  โดยใชระดับความเชื่อม่ันที่รอยละ 95 และยอมใหเกิดความคาดเคลื่อนในการเลือกกลุม
ตัวอยางรอยละ 5  ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 399 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ 
Proportional Stratified Random Sampling จากผูบริโภคเห็ดในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ  
ซึ่งกระจายตัวและประกอบอาชีพตาง ๆ เชน เกษตรกร , ชาวสวน , คาขาย , พนักงานบริษัทเอกชน ,
ขาราชการ , รัฐวิสาหกิจ, เจาของกิจการรานอาหาร / โรงแรม /   รีสอรท / แหลงทองเที่ยว ซึ่งเปน
กลุมประชากรที่นิยมบริโภคเห็ด  การเก็บรวบรวมแบบสอบถามจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใช
ความนาจะเปน (Non probability sampling) โดยอาศัยความสะดวก( Convenience  Sampling ) 
เพ่ือเลือกตัวอยางจากแตละระดับตามจํานวนที่กําหนดไว   
 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลโดยจัดลําดับเนื้อหา
แบบสอบถามใหครอบคลุมขอมูลที่ตองการ ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปน้ี 
  สวนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลในลกัษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยมีคําถามจํานวน 5ขอ (ขอ 1 - 5) ไดแก เพศ(ขอ1)  อายุ(ขอ2)  อาชีพ(ขอ3)    
รายไดตอเดือน(ขอ4)  และระดับการศึกษา(ขอ5)  ลักษณะแบบสอบถามประกอบดวยคําถามแบบมี
คําตอบใหเลือก 2 คําตอบ (Simple-dichotomy question) จํานวน 1 ขอ คําถามทีมี่หลายคําตอบให
เลือก (Multiple choices question) จํานวน 4 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลดังน้ี 

1. เพศ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)  
  2. อายุใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)  

   3. อาชีพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)  
 4. รายไดตอเดือน ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)  
             5. ระดับการศกึษาสงูสุด ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)  
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  สวนที่ 2  คาํถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด    ซึ่งใชแนวทฤษฎีสวนประสม
ทางการตลาดของ Kotler , Philip. 2003    เปนแนวทางในการสรางคําถามเพื่อใชวัดความคดิเห็น
ของผูบริโภคที่มีตอกิจกรรมทางการตลาด ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบใหเลอืกตอบแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale)  ของลิเคอรท (Likert) โดยมีคําถามจํานวน 23ขอ (ขอ 1 - 23)  ซึ่ง
แบงสวนประสมทางการตลาดออกเปน 4 สวน คือผลิตภัณฑ (ขอ1-9) ,  ราคา(ขอ10-15) , ชอง
ทางการจัดจําหนาย(ขอ16-18) และการสงเสริมการตลาด(ขอ19-23)  
 
  สวนที่ 3  คําถามเกี่ยวกบัแบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อตามแนวคิดการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคและแนวคิดแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler , Philip. 2003  คําถามที่
ใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1 H (Who, What , Why , When , Where , 
How)  ซึ่งจากแนวคิดดังกลาว ทําใหแยกสวนประกอบของการศึกษาพฤติกรรมการซื้อลักษณะของ
แบบสอบถาม  โดยมีคําถามจํานวน 41 ขอ  โดยแบงเปนเปน 8 ดาน  ไดแก  1. คุณสมบัติเห็ดที่
บริโภค(ขอ1-5) 2. ชนิดเห็ดที่เลือกบริโภค(ขอ25-38) 3. เหตุผลทีเ่ลือกบริโภค(ขอ6-7) 4. ชวงเวลา
การเลือกบริโภค(ขอ8-11) 5. บริมาณการบริโภค(ขอ39) 6. ความถีก่ารบริโภค(ขอ40) 7. ลักษณะ
การบริโภค(ขอ12-15) 8. กลุมที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมผูบริโภค(ขอ16-24) และสวนเพิ่มเติม ไดแก
ราคาเห็ดที่ซื้อได(ขอ41)  
   ลักษณะของแบบสอบถาม  แบงการถามออกเปน 2 แบบ  ดังนี้ 

 1. แบบสอบถามแบบใหเลอืกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ของ
ลิเคอรท (Likert) โดยมีทั้งคําถามเชิงบวกและคําถามเชิงลบทั้งหมดจํานวน 38 ขอ (ขอ 1 – 38) 
 2. แบบสอบถามเปนแบบสอบถามการวดัขอมูลระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน 
(Ratio scale) ลักษณะแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการซื้อ  โดยวัดในเรื่องปริมาณการซื้อเห็ดตอครั้ง 
(ขอ 39)  วัดในเรื่องความถีใ่นการซื้อเห็ด (ขอ 40) และแบบสอบถามวัดราคาเห็ดทีซ่ื้อได (ขอ 41)  

 
 สวนที่ 4   คําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  โดยใชโมเดลพฤตกิรรม

ผูบริโภคของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ .2539  มาเปนแนวทางในการสรางเปนแบบสอบถาม
จํานวน 6ขอ   ซึ่งวัดระดับการตัดสินใจซื้อผูบริโภค 3 สวน ไดแก 1. การทดลองชื้อ(ขอ1)  2. การชื้อ
ซ้ํา(ขอ2-4)  และ3.พฤตกิรรมหลังการตัดสินใจซื้อ(ขอ5-6) ลักษณะของแบบสอบถามเปนคาํถาม
แบบความหมายที่ตรงขามกัน(Semantic differential scale)โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval scale) 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) โดยแบงลักษณะของการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ทําการศึกษาเปน  2 ลักษณะ 
 1.  ขอมูลปฐมภูมิ        เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของ
ผูบริโภคเห็ดซึ่งกระจายตัวและประกอบอาชีพตางๆ  ซึ่งเปนกลุมที่นิยมบริโภคเห็ดและอาศัยอยูในเขต
อําเภอหลมสักอําเภอเขาคอ    จังหวัดเพชรบูรณ   โดยใชการคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro 
Yamane  ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 399 คน     
 2. ขอมูลทตุยิภูมิ เปนขอมูลที่ทําการคนควาจากหนังสือ ตําราที่เกี่ยวของ วิทยานิพนธ 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ และเอกสารของอําเภอหลมสัก   อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
เปนแนวทางในการศึกษาวจัิยในครั้งน้ี 
 
 การจัดกระทาํและการวิเคราะหขอมูล 
  การจัดกระทาํกับขอมลู 
  1.   ทดสอบแบบสอบถามที่ไดออกแบบไว โดยการทํา Pilot survey หรือ Pretest 
จากนั้นดําเนินการแกไขขอบกพรองของแบบสอบถามพรอมทั้งตรวจสอบความเชื่อถือได (reliability) 
ของแบบสอบถามดวยวธิีหาคาสัมประสทิธิ์ของครอนบัค หรือ Cronbach’s Alpha Coefficient)  

2.  นําแบบสอบถามที่แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวออกเก็บขอมูลจริง 
  3. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บขอมูล  
  4. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตองแลว มาทําการลงรหัส (Coding) ในแบบ
ลงรหัสสําหรับใชประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS for Window Version 
11 ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานทีต่ั้งไว 
  
  การวิเคราะหขอมูล  
  1. การวิเคราะหโดยใชสถติเิชิงพรรณนา(Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะ
ทางประชากรศาสตรของกลุมประชากร คอื เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา 
ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูล สถิติทีใ่ชไดแก คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.1  คํานวณคาสถิตริอยละขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 
   1.2 คํานวณคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับ
ความคิดเห็นดานสวนประสมการตลาด พฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจโดยหาคาเฉลี่ยและ
แปลความหมายของคาเฉลีย่ 
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  2.  การวิเคราะหโดยสถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต
ละขอ ดังนี้ 
     สมมติฐานขอที่1  ผูบริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ  
ระดับรายไดตอเดือน ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกัน 
  ในดาน เพศ ใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย ระหวางสองกลุมที่เปนอิสระกัน 
(Independent Samples t-test) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  
  ในดาน อายุ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือนและระดับการศึกษา ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ถาพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงใชการทดสอบรายคูโดยวิธี LSD (Least-Significant Different)  
  สมมติฐานขอที่ 2  สวนประสมทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ  ราคา  ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค  สามารถทํานายการตัดสนิใจซื้อ
เห็ดในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จะใชการทดสอบความสัมพันธของ
ตัวแปรอิสระหลายตวัที่มีผลตอตวัแปรตามเพียงตัวแปรเดียว โดยใชสถติิการวเิคราะหความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 จากการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อเหด็ในเขตอําเภอหลมสัก และอาํเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ สรุปผลไดดังนี้ 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive statistic) 
  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งสิ้น 399 คน ผูตอบแบบสอบ 
ถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 66.7 รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 33.3 สวนใหญมีอายุระหวาง 
20-30 ป รอยละ 29.0 รองลงมามีอายุ 31 - 41 ป รอยละ 28.6  มีอายุ 42-52 ป รอยละ 19.8 มีอายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ19 ป รอยละ 16.8 และมีอายุ 53 ปขึ้นไป รอยละ 5.8 สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร / 
ชาวสวน รอยละ 34.6 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 22.3  มีอาชีพนักเรียน / 
นักศึกษา รอยละ 18  มีอาชีพคาขาย รอยละ 15.3  และมีอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  รอยละ 
9.8 สวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรอืเทากับ 5,000 บาท รอยละ 59.1 รองลงมาคือ รายไดตอ
เดือน 5,001-10,000บาท รอยละ 27.6  รายไดตอเดือน 15,001 ขึ้นไป รอยละ 8.3 และ รายไดตอ
เดือน 10,001 – 15,000 บาท รอยละ 5  ดานระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษามัธยม
ปลาย / ปวช. รอยละ 20.8  รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวา หรือเทากับปริญญาตรี รอยละ 20.3  
มีระดับการศกึษาต่ํากวาประถมการศึกษาปที่ 6 รอยละ 19.3   มีระดับการศกึษามัธยมตน รอยละ 
16  มีระดับการศึกษาประถมการศึกษาปที่ 6 รอยละ 15.3 และมีระดับการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. 
รอยละ 8.3  
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 การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวม ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.31 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานสามารถเรียงตามลาํดับดังน้ี  มีความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑในเรื่องความสดใหมของเห็ด ในระดับมาก( X =3.73) รองลงมาคือ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในเรื่องมีเห็ดใหเลือกหลากหลาย ในระดับมาก ( X  
=3.69) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในเรื่องเปดโอกาสใหผูซ้ือชั่งซ้ือ
ตามน้ําหนักที่ตองการ ในระดับมาก ( X  = 3.43) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑในเรื่องการบรรจุหีบหอดูสะอาด  ปลอดภัย   ในระดับปานกลาง( X = 3.35)  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในเร่ืองการแปรรูปเห็ดใหรับประทานไดทนัที ใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.34) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานผลติภัณฑในเรื่องมี
ขนาดบรรจุใหเลือกหลายขนาด ในระดับปานกลาง ( X  = 3.24) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสม
การตลาดดานผลิตภัณฑในเร่ืองความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ  ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.03) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดาผลิตภัณฑในเรื่องการแปรรูปเห็ดใหสามารถ
เก็บไวบริโภคไดนาน ในระดับปานกลาง( X  = 2.99) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสม
การตลาดดานผลิตภัณฑในเร่ืองบรรจุภัณฑมีฉลากระบุคุณคาทางโภชนาการ การประกอบอาหาร 
และตรารบัรองคุณภาพ ในระดับปานกลาง ( X  = 2.98) 
 
 การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดดานราคา 
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สวนประสมการตลาดดานราคาโดยรวม ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 เม่ือพิจารณา
รายดานสามารถเรียงลําดับดังน้ี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมการตลาดดานราคาในเรื่องราคา
ที่สอดคลองกับรสชาติและคุณคาทางอาหาร ในระดับมาก( X =3.42) รองลงมาคือ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานราคาในเรื่องความหลากหลายของราคาสินคา ในระดับปานกลาง 
( X  =3.33) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานราคาในเรื่องราคาเห็ดที่สอดคลองกับ
ฐานะทางการเงิน ในระดับปานกลาง ( X  =3.30) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดาน
ราคาในเรื่องราคาที่สอดคลองกับขนาดดอกเห็ด ในระดับปานกลาง ( X  =3.25) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานราคาในเรื่องการติดปายบงบอกราคาที่ชัดเจน ในระดับปานกลาง 
( X  =3.22) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานราคาในเรื่องราคาที่สอดคลองกับ
บรรจุภัณฑ   ในระดับปานกลาง ( X  =  3.05) 
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 การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัด
จําหนาย   
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวม ในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ3.14 เม่ือพิจารณารายดานสามารถเรียงตามลําดับดังน้ี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายในเรื่องการกระจายใหมีสถานที่ขายเฉพาะแหลง
ขายหลัก เชน ตลาดสด ซุปเปอรมาเก็ต ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.29 ) รองลงมาคือ  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายในเรื่องการกระจายสถานทีข่ายให
หลากหลายสะดวกตอการซื้อ ในระดับปานกลาง ( X  =3.26 ) และมีความคิดเห็ดเกี่ยวกับสวนประ
สมการดานชองทางการจัดจําหนายในเรื่องการจัดใหมีพนักงานขายไปขายตรงสงถึงบานหรือรานคา
ของทานในระดับปานกลาง( X = 2.85 ) 
 
 การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดดานการสงเสริม 
การตลาด    
 ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม ในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.74 เม่ือพิจารณารายดานสามารถเรียงตามลําดับดังน้ี  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องการลดราคาเห็ดกรณีซ้ือเห็ดจํานวน
มากหรือซ้ืออยางตอเน่ือง ในระดับปานกลาง ( X  = 3.10) รองลงมาคือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวน
ประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องการสาธิตวิธีการผลิตเห็ด และความสดของเห็ด
จากฟารม ในระดับปานกลาง ( X  = 2.76) มีความคดิเห็นเกี่ยวกบัสวนประสมการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดในเรื่องการแจกเห็ดใหทดลองบริโภค  ในระดับปานกลาง( X =2.66)มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องมีพนักงาน ขายแนะนําคุณคาอาหาร
และการนําเหด็ไปประกอบอาหาร ในระดับปานกลาง ( X  =2.65) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวน
ประสมการตลาดดานดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องแถมผักหรืออาหารประเภทอื่นคูกับเห็ด   ใน
ระดับนอย  ( X  = 2.53)  
  
 การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดดานรวม 
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สวนประสมการตลาดดานรวม ในระดับปานกลาง มีคา X  = 3.11  
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 การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ด 
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ มีพฤติกรรมผูบริโภค
ดานคุณสมบัติเห็ดโดยรวม ในระดับบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.26 เม่ือพิจาณารายดาน
สามารถเรียงลําดับดังน้ี  มีพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดในเรื่องเห็ดเปนสวนประกอบหลัก
ในการนํามาประกอบอาหารไดหลายอยาง ในระดับบอยคร้ัง ( X =3.49) รองลงมาคือ มีพฤติกรรม
ผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดในเรื่องเห็ดมีคุณคาทางโภชนาการ ในระดับบอยครั้ง ( X  =3.46) มี
พฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดในเรื่องเห็ดมีรสชาติและกลิ่นถกูใจ ในระดับบางครั้ง ( X  
=3.36) มีพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดในเรือ่งเห็ดเปนอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารพิษ
ตกคาง ในระดับบางครั้ง ( X  =3.27 )  และมีพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดในเรื่องเห็ด
ชวยรักษาโรค ในระดับบางครั้ง ( X  = 2.76 ) 

 
 การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลที่เลือกบริโภค 
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  มีพฤติกรรมผูบริโภค
ดานเหตุผลทีเ่ลือกบริโภคโดยรวม ในระดับบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 เม่ือพิจารณาราย
ดานสามารถเรียงลําดับดังน้ี  มีพฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลที่เลอืกบริโภคเพื่อนํามารับประทาน
เองในบาน ในระดับบอยครั้ง ( X  = 3.51) รองลงมาคือ มีพฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลทีเ่ลือก
บริโภคเพื่อเปนของขวัญ ของกํานัลผูอ่ืน ในระดับนอยคร้ัง ( X  =  1.99) 

 
 การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภค 
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ มีมีพฤติกรรมผูบริโภค
ดานชวงเวลาการเลือกบริโภคโดยรวม ในระดับบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั3.01 เม่ือพิจารณา
รายดานสามารถเรียงลําดับดังน้ี  มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบรโิภคเฉพาะชวงที่มี
เห็ดออกมาก ในระดับบางครั้ง ( X = 3.40) รองลงมาคือ มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการ
เลือกบริโภคเฉพาะชวงที่เห็ดมีราคาถูก ในระดับบางครัง้ ( X = 3.36) มีพฤติกรรมผูบริโภคดาน
ชวงเวลาการเลือกบริโภคตอเน่ืองทุกชวงฤดูกาล ในระดับบางครั้ง ( X = 2.81) และมีพฤติกรรม
ผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภคเฉพาะชวงเวลาเทศกาลที่มีคนมาทองเที่ยวมาก ในระดบั
บางครั้ง ( X  =2.47) 
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 การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานลักษณะการเลือกบริโภค 
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ มีมีพฤติกรรมผูบริโภค
ดานลักษณะการเลือกบริโภคโดยรวม ในระดับบางครัง้ โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั3.17 เม่ือพิจารณา
รายดานสามารถเรียงลําดับดังน้ี  มีพฤติกรรมผูบริโภคดานลักษณะการเลือกบริโภคเลือกซือ้เห็ด
เฉพาะประเภทที่เคยคุนเคย ในระดับบอยครั้ง ( X = 3.40) รองลงมาคือ มีพฤติกรรมผูบริโภคดาน
ลักษณะการเลือกบริโภคเลอืกซื้อเห็ดชนิดที่นิยมในทองตลาด ในระดับบางครั้ง ( X = 3.31)  มี
พฤติกรรมผูบริโภคดานลักษณะการเลือกบริโภคเมื่อมีเห็ดใหมออกจําหนายจะทดลองซื้อ ในระดับ
บางครั้ง ( X = 2.88) และมีพฤติกรรมผูบริโภคดานลักษณะการเลือกบริโภคกรณีเห็ดที่ตองการซื้อ   
ไมนําออกจําหนายจะเปลี่ยนไปซื้อเห็ดประเภทอื่น    ในระดับบางครัง้ ( X = 2.78) 

 
 การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ มีพฤติกรรมดานกลุมที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคโดยรวม ในระดับนอยครั้ง ( X  = 2.39) เม่ือพิจารณารายดาน
สามารถเรียงลําดับดังน้ี  ผูบริโภคเองเปนผูที่มีอิทธพิลตอมีพฤตกิรรมผูบริโภค  ในระดับบอยครั้ง 
( X  = 3.42) รองลงมาคือ บิดา / มารดา  เปนผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ในระดับบางครั้ง 
( X  = 2.69) ญาติ / พ่ีนองเปนผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค  ในระดับนอยครั้ง ( X  = 2.50) 
คูสมรส / แฟนเปนผูที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมผูบริโภค  ในระดับนอยครั้ง ( X  = 2.43) บุตรเปนผูที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ในระดับนอยครั้ง ( X  = 2.34) เพ่ือนเปนผูที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค ในระดับนอยครั้ง ( X  = 2.12)  พนักงานขายเปนผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค ในระดับนอยครั้ง ( X  = 2.10) ชมรมเห็ด / สมาคมเห็ดเปนผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค ในระดับนอยครั้ง ( X  = 1.95) และลูกคา / นักทองเที่ยวเปนผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค ในระดับนอยครั้ง ( X  = 1.91) 

 
 การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ด 

ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ มีพฤติกรรมผูบริโภคดาน
ชนิดเห็ดโดยรวม ในระดับนอยครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.44 เม่ือพิจารณารายดานสามารถ
เรียงลําดับดังน้ี พฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดฟาง ในระดับบอยครั้ง ( X  = 3.76) 
รองลงมาคือ มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดนางฟาหนาขาว ในระดับบางครั้ง ( X  
= 3.14) มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดหูหนูดํา ในระดับบางครัง้ ( X  = 3.06) มี
พฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดหูหนูขาว ในระดับบางครั้ง ( X  =2.86)  มีพฤติกรรม
ผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดนางฟาหนาดําเห็ด ในระดับบางครั้ง ( X  =2.85) มีพฤติกรรม
ผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดหอม ในระดับบางครัง้( X =2.71) มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิด
เห็ดประเภทเห็ดโคนปา (เห็ดโคนปลวก) ในระดับบางครั้ง ( X  = 2.56) มีพฤติกรรมผูบริโภคดาน
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ชนิดเห็ดประเภทเห็ดบด(เห็ดลม,เห็ดกระดาง)ในระดับนอยครั้ง( X =2.16) มีพฤติกรรมผูบริโภค
ดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดนางรม ในระดบันอยครั้ง ( X =2.00) มีพฤตกิรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ด
ประเภทเห็ดยานางิโคนญี่ปุน ในระดับนอยครั้ง( X  = 1.92) มีพฤตกิรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ด
ประเภทเห็ดขอนขาว ในระดับนอยครั้ง ( X =1.9) มีพฤตกิรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ด
เปาฮ้ือ ในระดับนอยครั้งมาก( X  =1.78) มีพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดหลินจือ 
ในระดับนอยคร้ังมาก( X =1.70) และมีพฤติกรรมผูบริโภคดานชนิดเห็ดประเภทเห็ดแชมปยอง 
(เห็ดกระดุม) ในระดับนอยคร้ังมาก ( X  = 1.63 ) 

 
  การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานปริมาณการบริโภค 
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  มีพฤติกรรม
ผูบริโภคดานปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 0.8855 Kg/ครั้ง มีปริมาณการบริโภคสูงสุด  6 Kg/ครั้ง และมี
ปริมาณการบริโภคต่ําสุด  0.10 Kg/ครั้ง มีจํานวนคนที่บริโภค 1 Kg / ครั้ง สูงสดุ  จํานวน 32.6%  
รองลงมามีปริมาณการบริโภค 0.5Kg/ครั้ง จํานวน 32.3% มีปริมาณการบริโภค 2 Kg / ครั้ง จํานวน 
8.8%   มีปริมาณการบริโภค 0.3 Kg / ครั้ง จํานวน 8.5% มีปริมาณการบริโภค 0.2Kg / ครั้ง 
จํานวน 7.8% มีปริมาณการบริโภค 1.5Kg / ครั้ง จํานวน 2.8%  มีปริมาณการบริโภค 4.0 Kg / ครั้ง 
จํานวน 2.3% มีปริมาณการบริโภค 0.1Kg / ครั้ง จํานวน 2.0%  มีปริมาณการบริโภค 0.4 Kg / ครั้ง 
จํานวน 5 คน(1.3%)  มีปริมาณการบริโภค 3.0Kg / ครั้ง จํานวน 0.8%  มีปริมาณการบริโภค 0.7 
Kg / ครั้ง จํานวน 0.8% และ มีปริมาณการบริโภค 6.0 Kg / ครั้ง นอยที่สุด จํานวน 0.3%  

 
  การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค 
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ มีพฤติกรรมผูบริโภค
ดานความถี่ในการบริโภคเฉลี่ย 3.65 ครั้ง/เดือน มีความถี่ในการบริโภคสูงสุด  24 ครั้ง/เดือน และมี
ความถี่ในการบริโภคต่ําสุด  1 ครั้ง/เดือน มีจํานวนคนที่มีความถีก่ารบริโภค 2ครั้ง/เดือน สูงสุด 
จํานวน 23.81% รองลงมาคือ  มีจํานวนคนที่มีความถี่การบริโภค 1 ครั้ง/เดือน จํานวน 23.06% 
จํานวนคนที่มีความถี่การบรโิภค 3 ครั้ง/เดือน จํานวน19.80%  จํานวนคนที่มีความถี่การบริโภค 4
ครั้ง/เดือน จํานวน10.03%  จํานวนคนทีมี่ความถี่การบริโภค 5 ครั้ง/เดือน จํานวน 9.77%  จํานวน
คนที่มีความถีก่ารบริโภค10 ครั้ง/เดือน และ 6 ครั้ง/เดือน จํานวนอยางละ 3.26% จํานวนคนที่มี
ความถี่การบรโิภค15 ครั้ง/เดือน จํานวน 2.01% จํานวนคนที่มีความถี่การบริโภค 20 ครั้ง/เดือน 
จํานวน 1.50%  จํานวนคนที่มีความถีก่ารบริโภค9ครั้ง/เดือน และ 7 ครั้ง/เดือน จํานวนอยางละ 
1.00%  จํานวนคนที่มีความถี่การบริโภค 8 ครั้ง/เดือน จํานวน 0.75%และจํานวนคนที่มีพฤติกรรม
ผูบริโภคดานความถี่การบรโิภคนอยที่สุดคือ  มีความถี่ในการบริโภค 24 ครั้ง/เดือน,12ครั้ง/เดือน 
และ11ครั้ง/เดือน จํานวนอยางละ 0.25% 
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 การวิเคราะหขอมูลเพ่ิมเตมิเรื่องราคาเห็ดที่สามารถซื้อได 
  มีราคาเห็ดที่สามารถซื้อไดเฉลี่ย 48.231 บาท/กิโลกรัม มีราคาเห็ดที่สามารถซื้อไดสูงสุด  
500 บาท/กิโลกรัม และมีราคาเห็ดที่สามารถซื้อไดต่ําสดุ  7 บาท/กิโลกรัม  มีจํานวนคนที่สามารถ
ซ้ือเห็ดไดในราคา 50 บาท/กิโลกรัม สูงสุด 17.29%  รองลงมาคือ ซ้ือเห็ดไดในราคา 30 บาท/
กิโลกรัม 15.54%  ซ้ือเห็ดไดในราคา 40 บาท/กิโลกรัม 10.53% ซ้ือเห็ดไดในราคา 20 บาท/กิโลกรัม  
9.77%  ซ้ือเห็ดไดในราคา 60 บาท/กิโลกรัม 9.27% ซ้ือเห็ดไดในราคา 25 บาท/กิโลกรัม 6.77% ซ้ือ
เห็ดไดในราคา 100 บาท/กิโลกรัม 4.76% ซ้ือเห็ดไดในราคา 80 บาท/กิโลกรัม, 70 บาท/กิโลกรัม 
และ10 บาท/กิโลกรัม จํานวนอยางละ 4.01% ซ้ือเห็ดไดในราคา 35 บาท/กิโลกรัม 3.01% ซ้ือเห็ดได
ในราคา15 บาท/กิโลกรัม 1.50% ซ้ือเห็ดไดในราคา 45 บาท/กิโลกรัม และ38 บาท/กิโลกรัม จํานวน
อยางละ 1.25%  ซ้ือเห็ดไดในราคา 200 บาท/กิโลกรัม,150 บาท/กิโลกรัม, 75 บาท/กิโลกรมั, 55 
บาท/กิโลกรัมและ32 บาท/กิโลกรัม จํานวนอยางละ 0.75%  ซ้ือเห็ดไดในราคา 65 บาท/กิโลกรัม  
0.50% ซ้ือเห็ดไดในราคา500 บาท/กิโลกรัม, 280 บาท/กิโลกรัม, 250 บาท/กิโลกรัม,180 บาท/
กิโลกรัม, 120 บาท/กิโลกรัม, 90 บาท/กิโลกรัม, 43 บาท/กิโลกรมั, 33 บาท/กิโลกรัม, 13 บาท/
กิโลกรัม, 12 บาท/กิโลกรัม และ7 บาท/กิโลกรัม จํานวนอยางละ 0.25% 
 
 การวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมผูบริโภคดานรวม 
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบริโภครวม ในระดับนอยครัง้ มีคา X  = 2.59 

 
 การวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจซื้อ 
  ผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  มีระดับการตดัสินใจซื้อ
เห็ดดานรวม ในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 2.711  เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา 
  -  การตัดสินใจดานการทดลองซื้อ  มีระดับการตัดสินใจซื้อทั้งดานรวมและรายดาน ใน
ระดับต่ํา มีคา X  = 2.2080   
  -  การตัดสินใจดานการซื้อซํ้า  มีการตัดสินใจดานการซื้อซํ้าดานรวม  ในระดับปาน
กลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากบ 3.098  เม่ือพิจารณารายดานสามารถเรียงลําดับไดดังน้ี กรณีซ้ือเห็ด
ครั้งตอไป ทานตัดสินใจซื้อเห็ดจากผูขายรายเดิม ในระดับปานกลาง ( X  =3.211)  กรณีซ้ือเห็ดครั้ง
ตอไป ทานตดัสินใจเลือกซื้อเห็ดชนิดเดิมซํ้า ในระดับปานกลาง ( X  =3.165) และกรณีซ้ืออาหาร
ครั้งตอไป ทานตัดสินใจเลือกซื้อเห็ดเปนสวนประกอบอาหาร ในระดับปานกลาง ( X  =2.917)   
  -  การตัดสินใจดานพฤตกิรรมหลังการซื้อ มีการตัดสินใจดานพฤติกรรมหลังการซื้อดาน
รวม ในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.828 เม่ือพิจารณารายดานสามารถเรียงลําดบัได
ดังน้ี หลังการซื้อเห็ดมาบริโภค / ทําอาหารขาย ทานจะบอกตอใหผูอ่ืนซื้อเห็ด ในระดับปานกลาง
( X  =2.922)  และทานตัดสินใจจะซื้อเห็ดมาบริโภคอยางตอเน่ือง ในระดับปานกลาง( X  =2.734)   
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การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอที่ 1  ผูบริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค
แตกตางกัน 
 -  เพศ   
  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและ
อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   จําแนกตามเพศ  พบวา ผูบริโภคเห็ดทีมี่เพศแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดทัง้ในดานรวม และรายดานคือ ดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภค, ชนิดเห็ดที่
เลือกบริโภค,เหตุผลทีเ่ลือกบริโภค,ชวงเวลาการเลือกบริโภค,ปริมาณการบริโภค,ความถี่การบริโภค,
ลักษณะการบริโภคและกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

- อายุ 
 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและ
อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   จําแนกตามอายุ  พบวา ผูบริโภคเห็ดทีมี่อายุแตกตางกัน มี
พฤติกรรมดานชนิดเห็ดที่บริโภคแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ัง้ไว  ผูบริโภคเห็ดที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมดานปริมาณการบริโภคแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว สวนพฤติกรรมการบริโภคเห็ด
ในดานรวม และดานอ่ืน ๆ (คุณสมบัติเห็ดที่บริโภค, ,เหตุผลที่เลือกบริโภค,ชวงเวลาการเลือก
บริโภค,ความถี่การบริโภค,ลักษณะการบริโภค,กลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค) พบวา 
ผูบริโภคเห็ดที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดานรวมและรายดานดังกลาวไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว 
 
            -  อาชีพ 
  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและ
อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   จําแนกตามอาชีพ  พบวา ผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพแตกตางกัน มี
พฤติกรรมดานชนิดเห็ดที่บริโภค ดานชวงเวลาการเลือกบริโภค และดานปริมาณการบริโภค
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่ 0.01 ซงสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว   สวนพฤติกรรม
การบริโภคเห็ดในดานรวม และดานอ่ืนๆ (คุณสมบตัิเห็ดที่บริโภค, เหตุผลที่เลือกบริโภค, ความถี่
การบริโภค, ลักษณะการบริโภค, กลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค) พบวา ผูบริโภคเห็ดที่มี
อาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบรโิภคเห็ดในดานรวมและรายดานดังกลาวไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี่ 0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว 

ึ่
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-  รายไดตอเดือน 

  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและ
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามรายได พบวาผูบริโภคเห็ดที่มีรายไดแตกตางกัน มี
พฤติกรรมผูบริโภคดานรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ัง้ไว  สวนพฤติกรรมการบริโภคดานอ่ืน ๆ (คุณสมบัติเห็ดทีบ่ริโภค, ดานชนิดเห็ดที่
เลือกบริโภค, เหตุผลที่เลือกบริโภค,ชวงเวลาการเลือกบริโภค,ปริมาณการบริโภค,ความถี่การ
บริโภค,ลักษณะการบริโภค,กลุมที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมผูบริโภค) พบวา ผูบริโภคเห็ดที่มีรายได
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดานดังกลาวไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่
0.05  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว 

 
 -  ระดับการศกึษา 
  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภคเห็ดอําเภอหลมสักและ
อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ   จําแนกตามอาชีพ  พบวา ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีพฤติกรรมดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภคและดานลักษณะการบริโภคแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนพฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดาน
รวม และดานอ่ืนๆ (ดานชนิดเห็ดที่เลอืกบริโภค, เหตุผลทีเ่ลือกบริโภค, ดานชวงเวลาการเลือก
บริโภค, ดานปริมาณการบริโภค, ดานความถี่การบริโภค, ดานกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค) พบวา ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดาน
รวมและรายดานดังกลาวไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.05  ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ัง้ไว 

 
 สมมติฐานขอที่ 2  สวนประสมทางการตลาดประกอบดวยผลติภัณฑ  ราคา  ชอง
ทางการจัดจาํหนาย การสงเสริมการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภค  สามารถทํานายการ
ตัดสินใจซื้อเห็ดในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
  
 -  ปจจัยที่ใชทํานายการตดัสินใจซื้อเห็ดดานการทดลองซื้อ 
    ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือก  พฤติกรรม
ผูบริโภคดานความถี่การบรโิภค  พฤตกิรรมผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธิพลและสวนประสมการตลาด
ดานราคา  สามารถใชทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานการทดลองซื้อได  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่
0.01  โดยสามารถทํานายไดรอยละ 12.29   ซึ่งสอดคลองกับสมมตฐิาน ปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานผลิตภัณฑ และสวนประสมการตลาดดานรวม สามารถใชทํานายการตัดสนิใจซื้อเห็ดดานการ
ทดลองซื้อเห็ดได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.05 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 12.29  ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐาน ปจจัยดังกลาวมีความสามารถทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานการทดลอง
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ซื้อโดยเรียงลําดับดังน้ี สวนประสมการตลาดดานรวม มีความสามารถในการทํานายสูงสุด  
รองลงมาคือ  พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภค สวนประสมการตลาดดานราคา 
สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  พฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
และพฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การบริโภค     
   พฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลอืกบริโภค พฤตกิรรมผูบริโภคดานกลุมที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบรโิภค สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  และสวนประสมการตลาดดาน
ราคา สงผลตอการตัดสินใจซื้อเห็ดดานการทดลองซื้อในทิศทางเดยีวกัน สวนพฤติกรรมผูบริโภค
ดานความถี่การบริโภค และสวนประสมการตลาดดานรวม สงผลตอการตัดสนิใจซื้อเห็ดดานการ
ทดลองซื้อในทิศทางตรงกันขาม 
 
 -  ปจจัยที่ใชทํานายการตดัสินใจซื้อเห็ดดานการซื้อซํ้า 
     ผลการวิเคราะห พบวา  ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดเปนเพียงปจจัย
เดียวที่สามารถใชทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานการซื้อซํ้าได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.01 
โดยสามารถทํานายไดรอยละ 13.9 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน และปจจัยดังกลาวสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อเห็ดดานการซื้อซํ้าในทิศทางเดียวกัน  
 
 -  ปจจัยที่ใชทํานายการตดัสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการตัดสินใจซื้อ 
     ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดเปนเพียงปจจัยเดียว
ที่ สามารถใชทํานายการตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการตัดสนิใจซื้อได ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 14.9  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน  และปจจัยดังกลาว
สงผลตอการตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการตัดสนิใจซื้อในทิศทางเดียวกัน  
 
 -  ปจจัยที่ใชทํานายการตดัสินใจซื้อดานรวม 
    ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ด พฤติกรรมผูบริโภค
ดานชวงเวลาการเลือก  พฤติกรรมผูบริโภคดานรวมและสวนประสมการตลาดดานราคา สามารถใช
ทํานายการตดัสินใจซื้อเห็ดดานรวมได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่0.01 โดยสามารถทํานายไดรอย
ละ 21.5  ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธิพล และสวนประสมการตลาดดานผลติภัณฑ 
สามารถใชทํานายการตัดสนิใจซื้อเห็ดดานรวมได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 โดยสามารถ
ทํานายไดรอยละ 21.5 ปจจัยดังกลาวมีความสามารถทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานรวมโดย
เรียงลําดับดังน้ี ปจจัยพฤตกิรรมผูบริโภคดานรวม สามารถทํานายไดสูงสุด  รองลงมาคือ ปจจัยสวน
ประสมดานราคา ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภค ปจจัยสวนประสมดาน
ผลิตภัณฑ  ปจจัยพฤตกิรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดทีบ่ริโภค  และปจจัยพฤติกรรมผูบริโภค
ดานกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค  
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  ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภค  ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานกลุม
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานรวม ปจจัยสวนประสมดาน
ผลิตภัณฑ  และปจจัยสวนประสมดานราคา สงผลตอการตัดสินใจซื้อเห็ดดานรวมในทิศทางเดียวกัน  
สวนปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือกบริโภค สงผลตอการตัดสินใจซื้อเห็ดดานรวมใน
ทิศทางตรงกันขาม 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อเห็ด  ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภค ของผูบริโภค จําแนกตาม เพศ อายุ 
อาชีพ  ระดับรายไดตอเดือน ระดับการศกึษา   พบวา   
   ผูบริโภคเห็ดที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบรโิภคเห็ดทั้งในดานรวม และราย
ดานคือ ดานคุณสมบัติเห็ดที่บริโภค, ชนิดเห็ดที่เลือกบริโภค,เหตุผลทีเ่ลือกบริโภค,ชวงเวลาการ
เลือกบริโภค,ปริมาณการบริโภค,ความถีก่ารบริโภค,ลกัษณะการบรโิภค และกลุมที่มีอิทธพิลตอ
พฤติกรรมผูบริโภคไมแตกตางกัน ที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  สอดคลองกับงานวิจัยของรังสี 
สืบนุการณ (2546 : บทคดัยอ) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคที่ตลาดริมนํ้า
ดอนหวาย พบวา ผูบริโภคที่มีเพศและรายไดที่แตกตางกันน้ันมีพฤติกรรมการซื้อสินคาในดาน
ความถี่ (จํานวนครั้ง) และคาใชจายเฉลีย่ตอครั้งและระยะเวลาในการซื้อสินคาแตละครั้ง ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  
 ผูบริโภคเห็ดที่มีอายแุตกตางกัน มีพฤติกรรมดานชนิดเห็ดที่บริโภคแตกตางกนั ที่
ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี่ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว  ผูบริโภคเห็ดที่มีอายุแตกตางกัน 
มีพฤติกรรมดานปริมาณการบริโภคแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 สวนพฤติกรรม
การบริโภคเห็ดในดานรวม และดานอ่ืน ๆ (คุณสมบัตเิห็ดที่บริโภค, ,เหตุผลที่เลอืกบริโภค,ชวงเวลา
การเลือกบริโภค,ความถี่การบริโภค,ลักษณะการบริโภค,กลุมที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมผูบริโภค) 
พบวา ผูบริโภคเห็ดที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดานรวมและรายดานดังกลาว
ไมแตกตางกนั ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.05  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลอง
กับงานวิจัยของ บุศรินทร  กมลรัตนเวช (2549) ซึ่งทําการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการบรโิภค
ผักปลอดสารพิษและผักทั่วไปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กับกลุมตัวอยางทีบ่ริโภคผัก
ปลอดสารพิษและผักทัว่ไปจํานวน 400คน พบวา  กลุมตัวอยางทีมี่สถานภาพ และอายุแตกตางกัน 
มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักทั่วไปที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05    
    ผูบริโภคเห็ดที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมดานชนิดเห็ดที่บริโภค ดานชวงเวลา
การเลือกบริโภค และดานปริมาณการบริโภคแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 สวน
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดานรวม และดานอ่ืนๆ (คุณสมบัติเห็ดที่บริโภค, เหตุผลที่เลือกบริโภค, 
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ความถี่การบรโิภค, ลักษณะการบริโภค, กลุมที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมผูบริโภค) พบวา ผูบริโภค
เห็ดที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดานรวมและรายดานดังกลาวไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่0.05  สอดคลองกับแนวคดิของเสรี  วงษมณฑา  ที่กลาวถึงอิทธิพลของ
สังคม (Social Influences) เปนผลลพัธที่ไดมาจากการติดตอกนัของบุคคลทกุคนกับคนอืน่ ๆ ที่
นอกเหนือไปจากครอบครัวและธุรกิจ อิทธิพลของสังคมเกิดขึ้นได ดังตัวอยางเชนจากสถานที่ทาํงาน  
โรงเรียนหรือสถาบันการศกึษา ซึ่งอิทธิพลของสังคมในเรื่องของอาชีพมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
บริโภค (เสร ี  วงษมณฑา. 2542 : 32 - 46) และสอดคลองกับงานวิจัยของศริิลักษณ พรหมศร 
(2546 : 129) และธานี ศิริสกุล (2538 : 82) ซึ่งสรุปวาอาชีพแตกตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
รถยนตนั่งสวนบุคคลแตกตางกัน 
  ผูบริโภคเห็ดที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมผูบริโภคดานรวมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  สวนพฤติกรรมการบริโภคดานอ่ืน ๆ 
(คุณสมบัติเห็ดที่บริโภค, ดานชนิดเห็ดที่เลือกบริโภค, เหตุผลที่เลือกบริโภค,ชวงเวลาการเลือก
บริโภค,ปริมาณการบริโภค ,ความถี่การบริโภค,ลักษณะการบริโภค,กลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค) พบวา ผูบริโภคเห็ดที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเห็ดในดานดังกลาวไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่ 0.05  สอดคลองกับงานวิจัยของ ศริิลักษณ พรหมศร 
(2546 : 129) และธาน ีศิรสิกุล (2538 : 82) ซึ่งสรุปวารายไดแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
รถยนตนั่งสวนบุคคลแตกตางกันและสอดคลองกับแนวคิดของเสรี วงษมณฑา ที่กลาวถึงอิทธิพลตอ
ผูบริโภคหรอือิทธิพลของรายได (Economic or income Influences)เปนขอจํากัดหรือตัวกําหนดที่มี
อิทธิพลตอผูบริโภคในรูปของตัวเงินและปจจัยที่เกี่ยวของดวย  ระบบเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับ
การกินดีอยูดีเปนอยางมาก ถาบุคคลไมมีงานทํา ไมมีรายไดยอมไมสามารถหาปจจัยมาตอบสนอง
ความตองการตาง ๆ ซึ่งอิทธิพลทางเศรษฐกิจหรืออิทธิพลของรายไดเปนปจจัยที่อยูภายนอกบุคคล
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค (เสร ีวงษมณฑา.2542 : 32 - 46) 
   ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมดานคุณสมบัติเห็ดทีบ่ริโภค
และดานลักษณะการบริโภคแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.01 สวนพฤติกรรมการ
บริโภคเห็ดในดานรวม และดานอ่ืนๆ (ดานชนิดเห็ดที่เลือกบริโภค, เหตุผลทีเ่ลอืกบริโภค, ดาน
ชวงเวลาการเลือกบริโภค, ดานปริมาณการบริโภค, ดานความถี่การบริโภค, ดานกลุมที่มีอิทธพิลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค) พบวา ผูบริโภคเห็ดที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเห็ด
ในดานรวมและรายดานดังกลาวไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  สอดคลองกับ
งานวิจัยของเพชรา วงศสตัยนนท (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติที่มีตอสินคา
ปลอดสารเคมีในรานคาปลีก : กรณีศึกษาอาคารชุดโอเอซีส การศึกษาทัศนคติจําแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ รายได ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอ
ทัศนคติของผูบริโภคแตกตางกัน  
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 2.  การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด และพฤตกิรรมผูบริโภค  สามารถทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดในเขต
อําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา  
  ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการเลือก  พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่การ
บริโภค  พฤติกรรมผูบรโิภคดานกลุมที่มีอิทธิพลและสวนประสมการตลาดดานราคา  สามารถใช
ทํานายการตดัสินใจซื้อเห็ดดานการทดลองซื้อได  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่ 0.01 โดยสามารถ
ทํานายไดรอยละ 12.29  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑและสวนประสมการตลาดดาน
รวม สามารถใชทํานายการตัดสินใจซื้อเห็ดดานการทดลองซื้อเห็ดได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 12.29 
   ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดเปนเพียงปจจัยเดียวทีส่ามารถใชทํานาย
การตัดสินใจซื้อเห็ดดานการซื้อซํ้าได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่ 0.01    โดยสามารถทํานายได
รอยละ 13.9  
   ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ดเปนเพียงปจจัยเดียวที ่ สามารถใชทาํนาย
การตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการตดัสินใจซื้อได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.05 โดย
สามารถทํานายไดรอยละ 14.9 
  ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณสมบัติเห็ด พฤตกิรรมผูบริโภคดานชวงเวลาการ
เลือก  พฤติกรรมผูบรโิภคดานรวมและสวนประสมการตลาดดานราคา สามารถใชทํานายการ
ตัดสินใจซื้อเห็ดดานรวมได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.01 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 21.5 
ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานกลุมที่มีอิทธิพล และสวนประสมการตลาดดานผลติภัณฑ สามารถใช
ทํานายการตดัสินใจซื้อเห็ดดานรวมได ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติทิี่ 0.05  โดยสามารถทํานายได
รอยละ 21.5 
  การวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของบุศรินทร กมลรัตนเวช (2549) :  ทําการ 
ศึกษาทศันคตแิละพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษและผักทั่วไปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ 
จากการวิจัยพบวา  ปจจัยโดยรวมเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ มีความสัมพันธในระดับปานกลางและมี
ทิศทางเดียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 เม่ือ
พิจารณารายดาน  พบวา  ทัศนคติดานผลิตภัณฑและทัศนคติดานราคา  มีความสัมพันธในระดับต่ํา 
และเปนไปในทิศทางเดียวกนักับพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไล ทวมกลัด (2543 : วิทยานิพนธ) ซึ่งทําการศึกษาถึงปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา ตัวแปรดานราคาผักปลอดสารพิษ และตวัแปรสวนตางระหวางราคาผักปลอด
สารพิษกับผักสดทั่วไปทีใ่ชสารเคมี ใหผลที่สอดคลองกัน โดยตัวแปรทั้งสองมีผลตอความนาจะเปน
ในการเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษเพ่ิมขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ สรรชนก (2546)  ไดศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการดื่มกาแฟจากตางประเทศ จากการวิจัยพบวา   ปจจัยทางการตลาดมีผลตอการ
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ด่ืมกาแฟในรานกาแฟตางประเทศของคนกรุงเทพมหานคร  ปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีผลมาก
ที่สุด คือ รสชาติของกาแฟ  รองลงมาคือ การบริการของพนักงาน   ดานราคา  พบวา  ราคาที่
เหมาะสมกับปริมาณมีความสําคัญ  ดานการจัดจําหนาย  พบวา  ที่ตั้งที่อยูในที่สะดวกซื้อมี
ความสําคัญ  ดานการสงเสริมการตลาด  พบวา  มีการใหความสาํคัญกับรายการสงเสริมการขาย
มากกวาการใชสื่อโฆษณา  และปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการใหความสําคัญของปจจัยทางการตลาด 
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler , Philip. 2003 ที่กลาววา  สวนประสมทาง
การตลาด เปนเครื่องมือทางการตลาดที่ผสมผสานองคประกอบทางการตลาดที่นํามาใชเพ่ือให
องคกรหรือบุคคลประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงคและทําใหตลาดเปาหมายไดรับความพึงพอใจ ซึ่ง
สวนประสมทางการตลาดนีป้ระกอบดวยขอบเขตหลักๆ อยู 4 ดานอันไดแก ผลิตภัณฑ(Product) 
ราคา(Price)  การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการ ตลาด (Promotion) หรือที่เรียก
โดยทั่วไปวา 4P’s สวนประสมการตลาดดังกลาวเปนตวักระตุนใหเกดิความตองการหรือมูลเหตุจูงใจ
ใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคตามมา  นอกจากนั้นพฤติกรรมของผูบริโภค  ยังมีจุดเริ่มตนจากการ
เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ  สิ่งกระตุนที่ผานเขามาในความรูสึกนึกคดิของ
ผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ แลวก็จะมีการตอบสนองของ
ผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision)   
 
ขอเสนอแนะการวิจัยในคร้ังนี้ 
 จากการศึกษาผูบริโภคเห็ดที่กระจายตวัอยูในเขตอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ  ซึ่งใชวธิีการเลือกกลุมตวัอยางแบบ Proportional Stratified Random Sampling จาก
ผูบริโภคเห็ดที่นิยมบริโภคเห็ดในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ  ซึ่งกระจายตัวและประกอบ
อาชีพตาง ๆ เชน เกษตรกร , ชาวสวน , คาขาย , พนักงานบริษัทเอกชน ,ขาราชการ , รัฐวิสาหกิจ, 
เจาของกิจการรานอาหาร/ โรงแรม/  รีสอรท/ แหลงทองเที่ยว และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
จํานวน 399 ชุด  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศยัความสะดวก( Convenience  Sampling )   
จากการศึกษาวิจัยทําใหสามารถเสนอแนะการวิจัย ไดดังน้ี 
 1.  การตัดสินใจทดลองซื้อ   
  1.1 จากการวิจัยพบวา สวนประสมการตลาดดานรวมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทดลอง 
ซื้อในทิศทางตรงขาม ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดการสิ้นเปลอืง หรือเปนการกําหนดกลยุทธทางการตลาด
แบบเหวี่ยงแห  ผูนําเห็ดชนิดใหมออกสูตลาดควรมกีารเลือกใชกลยุทธทางการตลาดเฉพาะกลยุทธ
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจทดลองซื้อ โดยกลยุทธทีมี่อิทธิพลสําคญัคือ  กลยุทธ
ทางดานราคา และกลยุทธทางดานผลิตภัณฑ  มีการกําหนดกลุมเปาหมายหลัก หรือลูกคาหลัก คือ 
ผูบริโภคเห็ดที่กระจายตวัอยูในเขตอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ   ซึ่งสวนใหญ
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เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป  มีอาชีพเกษตรกร / ชาวสวน มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 บาท และมีระดับการศึกษามัธยมปลาย / ปวช. 
  1.2  ราคาจัดวาเปนสวนประสมทางการตลาดที่สําคัญตอการตัดสินใจทดลองซื้อ 
ดังนั้นผูนําเห็ดชนิดใหมออกสูตลาดจะทาํใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจทดลองซื้อไดโดยการกําหนด
ราคาของสินคาใหมีความดึงดูด    มีความเหมาะสมกับคุณคาทางอาหาร   รสชาต ิ  มีการตั้งราคา
สินคาใหหลากหลาย    เปนราคาที่สอดคลองกับฐานะทางการเงินของกลุมผูบริโภคที่นําสินคาออก
จําหนาย    โดยจากการวิจัยพบวาราคาที่มีผูบริโภคสามารถซื้อไดสูงสุด  คือ   ราคา 50   บาทตอ
กิโลกรัม ดังนั้นการตั้งราคาเห็ดชนิดใหมที่จะนําออกสูตลาด จึงไมควรตั้งที่ราคาสงูกวา 50 บาทตอ
กิโลกรัม   
  1.3  สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑจัดวาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการ
ตัดสินใจทดลองซื้อ  ดังนั้นผูนําเห็ดชนิดใหมออกสูตลาดจะตองนําเห็ดที่มีความสดใหมออกสูตลาด 
มีประเภทหรอืชนิดเห็ดใหผูบริโภคเลือกไดหลากหลาย เปดโอกาสใหผูบริโภคสามารถชั่งซ้ือเห็ดได
ตามความพอใจของผูบริโภค มีการบรรจุ  หีบหอของเห็ดใหดูสะอาด ปลอดภัย  
  1.4  ผูบริโภคมีการตัดสินใจทดลองซื้อเห็ดตามชวงเวลา ดังนั้นการจะนําเห็ดชนิดใหม
ออกสูตลาด  จะตองดูวาเปนชวงเวลาทีเ่หมาะสม  โดยจากการวิจัยพบวา  ผูบริโภคจะมีการบริโภค
เห็ดในชวงเวลาที่มีเห็ดออกมาก และเห็ดมีราคาถูก   ดังนั้นผูนําเห็ดชนิดใหมออกสูตลาด  อาจใช
ชวงเวลาที่ผูบริโภคมีความตองการซื้อ เปนชวงเวลาทีผู่บริโภคคิดวาจะสามารถซื้อเห็ดไดถูก  เปน
ชวงเวลาที่นําเสนอขายเห็ดชนิดใหมออกสูตลาด  
  1.5   บุคคลทีมี่อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเห็ดเปนบุคคลที่มีสวนสําคญัในการตัดสนิใจ
วาจะทําการทดลองซื้อเห็ดชนิดใหมหรือไม  ดังนั้นผูนําเห็ดชนิดใหมออกสูตลาดจะตองทําการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคของผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และจัดสวนประสมทางการตลาดที่
เหมาะสมกับบุคคลที่มีอิทธพิล   โดยจากการวิจัยพบวา  ผูที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจทดลองซื้อเห็ด
สูงสุด คือ ตวัของผูบริโภคเอง  ดังนั้นผูนําเห็ดชนิดใหมออกสูตลาดควรมีการศกึษาเพิ่มเติมในเรื่อง
มูลเหตุจูงใจทีท่ําใหผูบริโภคเองเกิดความตองการซื้อหรือทดลองซื้อ 
 2.  การตัดสินใจซื้อซํ้า และการตัดสินใจหลังการซื้อ 
     2.1   จากการวิจัยพบวา  มีเพียงปจจัยเดียวที่จะทาํใหผูบริโภคตัดสินใจกลบัมาซื้อเห็ด
ชนิดเดิมซํ้า หรือมีการตัดสินใจหลังการซื้อโดยบอกตอใหผูบริโภครายอื่นมาทําการซื้อเห็ดที่ตนได
เคยบริโภคไปนั้น  คือ  ปจจัยทางดานคุณสมบัติของเห็ดที่นําออกจําหนาย  ดังนั้นหากผูขายมีการ
นําเห็ดออกสูตลาดและตองการใหผูบริโภคเกิดการซื้อซํ้าหรือบอกตอผูอ่ืนใหมาซื้อเห็ดชนิดนี้  ผูขาย
จะตองสรางความเอกลักษณใหกับสินคาที่นาํออกสูตลาด ทําใหเห็ดชนิดนั้นสามารถนํามาประกอบ
อาหารใหไดหลากหลายชนดิ  สรางคุณสมบัติของเห็ดใหมีคุณคาทางโภชนาการสูง  มีรสชาต ิกลิ่น 
ที่ดึงดูดใจของผูบริโภค  นอกจากนั้นผูขายจะตองมีการรักษาคุณภาพของเห็ดใหมีคุณสมบัติคงที่
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เหมือนกับเห็ดที่นําออกสูตลาดใหม ๆ  และมีความสามารถในการจัดหาเห็ดที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ
เห็ดที่นําออกสูตลาดปอนเขาสูตลาดอยางตอเน่ือง    
 3.  การตัดสินใจซื้อโดยภาพรวม 
   3.1  โดยภาพรวมของการวิจัยพบวา  ปจจัยที่มีผลทาํใหผูบริโภคจะเกิดการตัดสนิใจ
ซื้อเห็ดโดยรวม  คือ  ปจจัยทางดานราคา  ปจจัยทางดานชวงเวลาการนําเห็ดออกจําหนาย  การ
กําหนดกลยุทธทางดานผลติภัณฑ  คุณสมบัติของเห็ดที่นําออกจาํหนาย  และบุคคลที่มีสวนในการ
ตัดสินใจซื้อ  ดังนั้นในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อเห็ดที่นําออกจําหนาย  ผูขาย
จะตองทําการพิจารณาในหลาย ๆ ปจจัยมารวมในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด  รวมถึงการ
พยายามเขาถงึกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปาหมายหลัก 
 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรศึกษาเพิม่เติมเกี่ยวกบัปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเห็ดในจังหวัดใกลเคียง   
อ่ืนๆ ที่มีความนาจะเปนในการเปดตลาดเห็ดได เชน จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให
ทราบวาผูบริโภคที่อยูจังหวัดใกลเคียงมีพฤติกรรมการบริโภคแตกตางกันหรือไม   

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมไปยังกลุมเปาหมายหลักที่ตองการทําการเปดตลาดเห็ด  
เพ่ือใหทราบพฤติกรรม และแนวโนมการตัดสินใจซื้อของกลุมเปาหมายหลักที่ตองการทําการเปด
ตลาดเห็ด 

3. การศึกษาครั้งตอไปอาจมีการนําเห็ดชนิดใหมที่ตองการเปดตลาด ไปใหกลุมเปาหมาย
ทดลองบริโภค  และออกความคิดเห็นเพ่ิมเติม  เพ่ือประโยชนในการนําเห็ดใหมออกสูตลาด และ
พัฒนาผลิตภัณฑในอนาคต 

4. ควรมีการเพิ่มเติม แกไข หรือนําแนวความคิด หรือทฤษฎีของบุคคลอื่นๆ ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซื้อ มาเปนกรอบในการศึกษา เพ่ือใหทราบและนํามา
เปรียบเทียบ เพ่ือเปนประโยชนตอไปได 

5. การศึกษาครั้งตอไปอาจนํากรอบแนวความคิดที่ใชในครั้งน้ี แตอาจมีการปรับคําถาม
ใหสอดคลองกับวตัถุประสงคของบริษัทที่ตองการทราบ เพ่ือจะไดประยุกตใชผลการวิจัยไดอยาง
ถูกตองสอดคลอง และตรงกับสภาพการณ 
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เลขท่ีแบบสอบถาม  

แบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อเห็ด ในเขตอําเภอหลมสัก และอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 
 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  :  กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
 
1. เพศ 

 ชาย   หญิง 
 

2. อายุ 
 ต่ํากวาหรอืเทากับ 19  ป    20 - 30 ป 
 31 - 41 ป  42 – 52 ป 
 53 - 63 ป  64 ปขึ้นไป  

 

3. อาชีพ 
  เกษตรกร / ขาวสวน  คาขาย 
  พนักงานบริษัทเอกชน  ขาราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
  เจาของกิจการรานอาหาร / โรงแรม / รีสอรท / แหลงทองเที่ยว 
      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......... 
 

4.   รายไดตอเดือน 
  ต่ํากวาหรอืเทากับ 5,000    บาท   5,001 – 10,000   บาท 
  10,001 - 15,000  บาท  15,001 – 20,000   บาท 
   20,001 - 25,000 บาท   25,001 บาทขึ้นไป 

 

5.   ระดับการศึกษา 
  ต่ํากวาประถมศึกษาปที ่6    ประถมศกึษาปที่ 6    มัธยมตน 
      มัธยมปลาย / ปวช.          อนุปริญญา / ปวส   
  สูงกวา หรือเทากับ ปรญิญาตรี  
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สวนที่ 2   แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมการตลาด   
 

คําชี้แจง :  ใหทานอานขอความตอไปน้ี แลวพิจารณาวา ขอความนัน้มีผลตอระดับการตัดสินใจซื้อ
เห็ด     

                  ของทานมากนอยเพียงใด  โดย 
 มากที่สุด  หมายถึง   ขอความนั้นมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับมากทีสุ่ด   

 มาก       หมายถึง   ขอความนั้นมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับมาก 
 ปานกลาง หมายถึง   ขอความนั้นมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง 
     นอย         หมายถึง    ขอความนั้นมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับนอย  

 นอยที่สุด หมายถึง   ขอความนั้นมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อในระดับนอยทีสุ่ด  
 

กรุณาทําเครือ่งหมาย  ลงในชองคําตอบทีต่รงกับความเปนจริงหรอืสอดคลองกับความ
คิดเห็นของทานมากที่สุด  
 

มีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

    1.  มีเห็ดใหเลือกหลายชนิด       

  2.  มีขนาดบรรจุใหเลือกหลายขนาด       

  3.  เปดโอกาสใหผูซื้อชั่งซ้ือตามน้ําหนักที่ตองการ        

    4.   ความสดใหมของเห็ด      

    5.   การบรรจุหีบหอดูสะอาด  ปลอดภัย      

    6.   ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ        

7. บรรจุภัณฑมีฉลากระบคุุณคาทางโภชนาการ  การ 
         ประกอบอาหาร และตรารับรองคณุภาพ    

     

 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด มีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ 
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 มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

    8.   การแปรรูปเห็ดใหสามารถเก็บไวบริโภคไดนาน   
     

    9.  การแปรรูปเห็ดใหรับประทานไดทนัที   
     

 10. ความหลากหลายของราคาสินคา 
     

 11. ราคาเห็ดที่สอดคลองกับฐานะทางการเงิน     
     

   12 การติดปายบงบอกราคาที่ชัดเจน 
     

   13. ราคาทีส่อดคลองกับรสชาติและคณุคาทางอาหาร 
     

   14. ราคาทีส่อดคลองกับขนาดดอกเห็ด 
     

   15. ราคาทีส่อดคลองกับบรรจุภัณฑ      

 16. การกระจายสถานที่ขายใหหลากหลายสะดวกตอ      
        การซื้อ   

     

17. การจัดใหมีพนักงานขายไปขายตรงสงถงึบานหรือ 
      รานคาของทาน 

     

   18. การกระจายใหมีสถานที่ขายเฉพาะแหลงขายหลัก เชน  
        ตลาดสด , ซุปเปอรมาเก็ต  

     

 19.  การลดราคาเห็ดกรณีซื้อเห็ดจํานวนมาก หรือซ้ืออยาง  
         ตอเน่ือง 

     

   20.  การแจกเห็ดใหทดลองบริโภค      



 152

 
มีผลทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

   21.  แถมผัก หรืออาหารประเภทอื่นคูกับเห็ด      

   22. มีพนักงานขายแนะนําคุณคาอาหาร และการนําเห็ดไป  
         ประกอบอาหาร 

     

 23. การสาธิตวิธีการผลิตเห็ด และความสดของเห็ดจาก  
        ฟารม 
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สวนที่ 3   แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อ   
 

คําชี้แจง : ใหทานอานขอความตอไปน้ี แลวพิจารณาวา ทานมีพฤตกิรรมการซื้อเห็ดตามขอความ    
                 ดังกลาวในระดับใด  โดย  
 

 ตลอดเวลา หมายถึง     มีพฤติกรรมการซื้อเห็ดตามขอความนั้นตลอดเวลา 
 บอยครั้ง          หมายถึง     มีพฤติกรรมการซื้อเห็ดตามขอความนั้นบอยครั้ง 
 บางครั้ง  หมายถึง     มีพฤติกรรมการซื้อเห็ดตามขอความนั้นบางครั้ง 
 นานครั้ง หมายถึง     มีพฤติกรรมการซื้อเห็ดตามขอความนั้นนานครั้ง 
 นานครั้งมาก หมายถึง     มีพฤติกรรมการซื้อเห็ดตามขอความนั้นนานครั้งมาก 
 

 
พฤติกรรมการซื้อ 

 

ตลอด  
เวลา 

บอย
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน
ครั้ง 

นานครั้ง
มาก 

   1.  ซื้อเห็ดเพราะมีคุณคาทางโภชนาการ      

   2.  ซื้อเห็ดเพราะมีรสชาตแิละกลิ่นถูกใจ      

     3.  ซื้อเห็ดเพราะเปนสวนประกอบหลักในการ
นํามาประกอบ   อาหารไดหลายอยาง  

     

     4.  ซื้อเห็ดเพราะเห็ดชวยรักษาโรค      

5. ซื้อเห็ดเพราะเปนอาหารที่ปลอดภัยปราศจาก  
     สารพิษตกคาง  

     

   6.  ซื้อเห็ดเพ่ือนํามารับประทานเองในบาน      

   7.  ซื้อเห็ดเพ่ือเปนของขวัญ  ของกํานัลผูอ่ืน      

     8.  ซื้อเห็ดอยางตอเน่ืองทุกชวงฤดูกาล       
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พฤติกรรมการซื้อ 
 

ตลอด  
เวลา 

บอย
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน
ครั้ง 

นานครั้ง
มาก 

9. ซื้อเห็ดเฉพาะชวงเวลาเทศกาลที่มีคนมา 
      ทองเที่ยวมาก 

     

  10.  ซื้อเห็ดเฉพาะชวงที่มีเห็ดออกมาก      

    11.  ซื้อเห็ดเฉพาะชวงทีเ่ห็ดมีราคาถูก      

12. เม่ือมีเห็ดใหม ๆ ออกจําหนายจะทดลองซื้อมา 
      บริโภค 

     

    13.  เลือกซื้อเห็ดเฉพาะประเภททีเ่คยคุนเคย      

14. กรณีเห็ดที่ตองการซื้อไมนําออกจําหนาย  จะ 
          เปลี่ยนไปซื้อ    เห็ดประเภทอื่น 

     

    15.  เลือกซื้อเห็ดชนิดที่นิยมในทองตลาด      

    16.  ซื้อเห็ดเพราะบิดา / มารดา      

    17.  ซื้อเห็ดเพราะคูสมรส / แฟน      

    18.  ซื้อเห็ดเพราะญาติ / พ่ีนอง      

    19.  ซื้อเห็ดเพราะเพื่อน      

    20.  ซื้อเห็ดเพราะพนักงานขาย      
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พฤติกรรมการซื้อ 
 

ตลอด  
เวลา 

บอย
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน
ครั้ง 

นานครั้ง
มาก 

    21.  ซื้อเห็ดเพราะตัวทานเอง      

    22.  ซื้อเห็ดเพราะบุตร        

    23.  ซื้อเห็ดเพราะชมรมเห็ด / สมาคมเห็ด      

    24.  ซื้อเห็ดเพราะลูกคา / นักทองเที่ยว      

 
 

ในชวงที่ผานมาทานมีการบริโภคเห็ดประเภทตอไปน้ีใน
ระดับใด 

ตลอด  
เวลา 

บอย
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน
ครั้ง 

นานครั้ง
มาก 

   25.  เห็ดฟาง      

   26.  เห็ดนางฟาหนาดํา      

   27.  เห็ดนางฟาหนาขาว      

   28.  เห็ดหูหนูขาว      

   29.  เห็ดหูหนูดํา      

   30.  เห็ดหอม      

   31.  เห็ดยานางิโคนญี่ปุน      
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ในชวงที่ผานมาทานมีการบริโภคเห็ดประเภทตอไปน้ีใน
ระดับใด 

ตลอด  
เวลา 

บอย
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน
ครั้ง 

นานครั้ง
มาก 

   32.  เห็ดเปาฮ้ือ      

   33.  เห็ดบด (เห็ดลม, เห็ดกระดาง)       

   34.  เห็ดนางรม      

   35.  เห็ดขอนขาว      

   36.  เห็ดแชมปยอง (เห็ดกระดุม)      

   37.  เห็ดโคนปา (เห็ดโคนปลวก)      

   38.  เห็ดหลินจือ      
 

 
คําชี้แจง  :  กรุณาเติมคําในชองวาง ที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
 

39. ทานเลือกซื้อเห็ดครั้งละ ……………กิโลกรัม………….. ขีด / ครั้ง (โดยเฉลี่ย) 
40. ทานมีความถี่ในการซื้อเห็ด ………………… ครัง้ / เดือน 
41. ราคาเห็ดที่ทานสามารถซื้อได  …………………บาท / กิโลกรัม  
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สวนที่ 4   แบบสอบถามการตัดสินใจซือ้ 
 

คําชี้แจง : ใหทานอานขอความตอไปนี้ แลวพิจารณาวา ทานมีการตัดสินใจซื้อเห็ดตามขอความ
ดังกลาวในระดับใด  โดย  

 

   5 หมายถึง     มี ระดับการตัดสินใจในขอน้ันมากที่สุด 
   4 หมายถึง     มี ระดับการตัดสินใจในขอน้ันมาก 
    3 หมายถึง     มี ระดับการตัดสินใจในขอน้ันปานกลาง 
   2 หมายถึง     มี ระดับการตัดสินใจในขอน้ันนอย 
   1 หมายถึง     มี ระดับการตัดสินใจในขอน้ันนอยที่สุด 
 

กรุณาทําเครือ่งหมาย O (วงกลม)   ลอมรอบตัวเลขที่ตรงกับความเปนจริงหรือสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของทานมากที่สุด  
          

 

ประเด็นคําถาม ความคิดเห็นของผูตอบ 

 

1.   กรณีมีเห็ดที่ไมเคยรับประทาน หรือนํามา 
     ประกอบอาหาร ออกจําหนายทานจะ

ตัดสินใจทดลองซื้อเห็ดนั้น 
ทดลอง 5 4 3 2 1 ไม

ทดลอง
 

 

2.   กรณีซ้ือเห็ดครั้งตอไป ทานตัดสินใจซื้อเห็ด 
     จากผูขายรายเดิม 

แนนอน 5 4 3 2 1 ไม
แนนอน

 

 

3.   กรณีซ้ืออาหารครั้งตอไป ทานตัดสินใจเลือก 
     ซ้ือเห็ดเปนสวนประกอบอาหาร 

แนนอน 5 4 3 2 1 ไม
แนนอน

 

 

4.   กรณีซ้ือเห็ดครั้งตอไป ทานตัดสินใจเลือก 
     ซ้ือเห็ดชนิดเดิมซํ้า 

แนนอน 5 4 3 2 1 ไม
แนนอน
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ประเด็นคําถาม ความคิดเห็นของผูตอบ 

 

 
5.   ทานตัดสนิใจจะซื้อเห็ดมาบริโภคอยาง  
     ตอเน่ือง 
 

แนนอน 5 4 3 2 1 ไม
แนนอน

 

 

6.   หลังการซื้อเห็ดมาบริโภค / ทําอาหารขาย 
ทานจะบอกตอใหผูอ่ืนซื้อเห็ด 

บอกตอ
แนนอน 

5 4 3 2 1 
ไมบอก
ตอ

แนนอน
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ภาคผนวก ข 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
 

รายชื่อ ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
 

1. รศ. สุพาดา สิริกุตตา ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธรุกิจ 
อาจารยประจําภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. รศ. ศิริวรรณ    เสรีรัตน 
 

อาจารยประจําภาคภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล นายชัยพร ใครทอง 
วันเดือนปเกิด 5 ธันวาคม 2519 
สถานที่เกิด อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
สถานที่อยูปจจุบัน 51/63 เสรภีาพคอนโด ซ.วัดบัวขวัญ ต.ทาทราย อ.เมือง           

จ.นนทบุรี    
สถานที่ทํางาน ชัยพรฟารมเห็ด 15/8  ตําบลน้ําชุน  อําเภอหลมสัก   
 จังหวัดเพชรบูรณ 67100   
ตําแหนง Managing Director  
ประวตัิการศึกษา 
        พ.ศ. 2540 ประกาศนีบตัรวิชาชีพชั้นสงู ดานเทคนิคอุตสาหกรรม 
 จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ  
 พ.ศ. 2544 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกลขนถาย 
  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2550 ปริญญาโท ดานบริหารธุรกจิ สาขาการจัดการ 
  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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