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บทคดัย่อ  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุด
เกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจังหวดัชุมพร 2) เพื่อศึกษากระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรท่ีซ้ือมงัคุด
เกรดคุณภาพส่งออก จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท า
ให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจังหวดั
ชุมพรโดยรวมไม่ต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร  

ค ำส ำคญั: มงัคุดเกรดคุณภาพส่งออก; พ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร   

ABSTRACT  
 The objectives of this study were 1 )  to study a decision process to buy 
mangosteen with export grade quality of middleman in Chumphon 2) to study a decision 
process to buy mangosteen with export grade quality of middleman in Chumphon 
separated by personal characteristics 3)  to study marketing mix affecting a decision 
process to buy mangosteen with export grade quality of middleman in Chumphon. 

 The sample group was 400 people of middleman in Chumphon buy mangosteen 
with export grade quality. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. 
The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  The hypotheses were tested by Independent Sample ( t- test) , One-Way 
ANOVA (F- test) , in case of its had statistical significant different testing a pair of 
variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are 
different and Multiple Regression. 

 The results of hypothesis testing showed that middleman in Chumphon with 
personal factors include gender, age, marital status, level of education, occupation and 
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income per month were different, making the decision process to buy mangosteen with 
export grade quality of middleman in Chumphon was no different. Moreover, marketing 
mix included product and promotion affect to the decision process to buy mangosteen 
with export grade quality of middleman in Chumphon. 

Keywords: Mangosteen with export grade quality; Middleman in Chumphon  

บทน ำ 
 ปัจจุบนัประชากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะในจงัหวดัชุมพร มีวิถีการด ารงชีวิตส่วน
ใหญ่เก่ียวกบัการเพาะปลูกไมผ้ลเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมยัโบราณ ซ่ึงมงัคุดเป็นไมผ้ลท่ีอยู่
ร่วมกบัจงัหวดัชุมพรมากกว่า 100 ปี จึงท าให้เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มเพื่อพฒันา
ผลผลิตมงัคุดใหไ้ดคุ้ณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่มงัคุด เพื่อใหผ้ลผลิตมงัคุดมีคุณภาพได้
มาตรฐานเดียวกันทั้ งกลุ่มเกษตรกรทุกรายผลิตมังคุดตามมาตรฐานเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสม (GAP) เน้ือมงัคุดจึงมีสีขาวสะอาด รสหวานอมเปร้ียว เป็นท่ีตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ดว้ยวิถีการด าเนินชีวิตของคนในจงัหวดัชุมพรในปัจจุบนัไดถู้กพฒันา และถูก
ปรับเปล่ียนไปตามยคุสมยัอยูต่ลอดเวลา เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม สภาพเศรษฐกิจในยคุ
ปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึนเร่ือย ๆ ท าให้ตลาดการคา้ผลไมมี้การถูกเอารัดเอาเปรียบ
ทางด้านราคาจากพ่อคา้คนกลางเพิ่มมากยิ่งข้ึน จึงท าให้เกษตรกรท่ีมีสวนมงัคุดของ
จังหวดัชุมพรไม่สามารถเรียกร้องทางด้านราคาจากพ่อค้าคนกลางได้เลย และยงัมี
แนวโนม้ท่ีราคามงัคุดจะลดลงอยา่งต่อเน่ืองไปจนถึงไม่สามารถจ าหน่ายมงัคุดออกไปสู่
ตลาดกลางได ้จึงท าให้เกษตรกรท่ีมีสวนมงัคุดลุกข้ึนมาประทว้งเพื่อเรียกร้องให้มีการ
ข้ึนราคา และใหท้างรัฐบาลช่วยเหลือในการจดัหาช่องทางการจ าหน่ายมงัคุดใหส้ามารถ
จ าหน่ายไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน และมีช่องทางเลือกเพิ่มมากยิ่งข้ึน จึงไดร้วมกลุ่มกนัเพื่อ
พฒันาการผลิตมงัคุดให้มีคุณภาพไดต้รงกบัความตอ้งการของตลาดเพื่อให้ไดร้าคาท่ี
สูงข้ึน 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพ
ส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่าง ดา้น
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ประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออก ของพ่อคา้คน
กลางในจังหวดัชุมพรและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความแตกต่างท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือมังคุดเกรดคุณภาพ
ส่งออกของพ่อคา้คนกลาง เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพ
ส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน  

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คน
กลางในจงัหวดัชุมพร 

 2. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คน
กลางในจงัหวดัชุมพรจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

  3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร 

ขอบเขตของงำนวจิัย  
1. ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ พ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร ซ่ึงไม่สามารถ

ระบุจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได ้ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะ
เป็น เรียกวา่ Non-Probability และสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenient Sampling) ผูว้จิยั
เลือกใชต้ารางส าเร็จรูปการก าหนดตวัอยา่งของ Yamane (1973) เป็นตารางท่ีใชห้าขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ดงันั้นขนาดตวัอยา่งของการวิจยั
ในคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 400 คน 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรด
คุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร วเิคราะห์โดยขอ้มูลดา้นกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึง ปัญหาด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินผลทางเลือกดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ และปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ
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เดือน พร้อมทั้งศึกษาแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ, ดา้นอายุ, ดา้นระดบั
การศึกษา,ดา้นอาชีพ, และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รวมไปถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของ
พ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร ประกอบดว้ย กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ดา้น ไดแ้ก่  
ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการแสวงหาขอ้มูล ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการ
ตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
1. เพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้

คนกลางในจงัหวดัชุมพร 

2. เพื่อใหน้กัการตลาดสามารถน าผลวิจยัในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล และดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีไดรั้บจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปประยุกตใ์ชแ้ละท าการตลาดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

บททวนวรรณกรรม  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดแ้ยกกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร 3 ดา้น ดงัน้ี  

 ด้ำนส่วนบุคคล 

 (สุจินดา เยาวกุลพฒันา, 2560: 36-38 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 
2538) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความว่า หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ
เพศ ขนาด ครอบครัว สถานภาพ รายไดอ้าชีพ ระดบัการศึกษา องคป์ระกอบ เหล่าน้ีเป็น
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เกณฑท่ี์ นิยมนามาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญั 
และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
ท าให้ง่ายต่อ การวดัมากกว่าตวัแปรทางดา้นอ่ืน ๆ ตวัแปรทางดา้นประชากรท่ีส าคญั 
ประกอบดว้ย อาย,ุ เพศ, รายได ้การศึกษา และอาชีพ 

 ส่วนประสมทำงกำรตลำด 

 (Kolter, 2000 อ้างถึงใน วิลาวณัย ์ฤทธ์ิศิริ, 2559) ส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือดา้นการตลาดท่ีบริษทัน ามาใช้เพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ดา้น
การตลาดของบริษัทในตลาดเป้าหมายซ่ึงเป็น ส่วนประกอบท่ีมีอิทธิพลและมี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อธุรกิจการตลาด เป็นปัจจยัท่ีควบคุมไดน้กัการตลาดจะก าหนด
ปรับเปล่ียน ปรับปรุงแกไ้ขไดเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
เพื่อตอบสนองความพอใจและความต้องการของตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทาง
การตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑร์าคา การส่งเสริมการตลาด และการจดัจ าหน่าย 

 กระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ 

 (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2550: 48-49 อา้งใน วิลาวณัย ์ฤทธ์ิศิริ, 2559) ได้กล่าวถึง 
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคัญท่ีน่าจะศึกษาว่า ก่อนท่ี
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจนั้นมีขั้นตอนการตดัสินใจอย่างไร ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจของ 
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจนั้นมีขั้นตอนการตดัสินใจอยา่งไร 

 (วิเชียร วิทยอุดม, 2555 อา้งถึงใน สุกญัญา น ้ าเหนือ, 2559) กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ซ่ึงเก่ียวกบัผูบ้ริโภคโดยตรง โดยท่ีผูบ้ริโภคนั้น

จะตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัเราจะซ้ือหาอะไร และจะซ้ือเม่ือใด จากไหน และจะจ่ายอยา่งไร 

แต่การซ้ือของผูบ้ริโภคจะถูกจ ากัดด้วยเร่ืองเงินหรือเวลา ท าให้รูปแบบการจัดซ้ือ 

เปล่ียนไปจากความตั้งใจเดิม กระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1. ดา้น

การรับรู้ถึงปัญหา 2. ดา้นการคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 3. ดา้นการประเมินทางเลือก 4. ดา้น

การซ้ือหา 5. ดา้นการประเมินภายหลงัการซ้ือ
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งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 (เปมิกา เล็กสุขสมบูรณ์, 2553) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรม ซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่พบวา่ จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย 5,000–10,000 บาทต่อ
เดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4–6 คน จากการสอบถามพฤติกรรม การบริโภค 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือน ้ าผลไมแ้บบไม่เจาะจงประเภทมากกวา่น ้า
ผลไมร้วม น ้ าผกัลว้น หรือน ้ าผลไมล้ว้น โดยนิยมซ้ือชนิดท่ีมีความเขม้ขน้ร้อยละ 100 
ซ้ือชนิดท่ีบรรจุในกล่องกระดาษ ขนาด 250 มิลลิลิตร ตราสินคา้ท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ 
ตรายนิูฟ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือตราสินคา้ท่ีตั้งใจไวแ้มต้รา สินคา้อ่ืนมีรายการส่งเสริม
การขาย แต่ถา้ไม่มีตราสินคา้ท่ีตอ้งการผูบ้ริโภคจะซ้ือตราสินคา้อ่ืนแทนจุดประสงคใ์น
การซ้ือ คือ เพื่อบริโภคเองเป็นประจ าซ้ือสัปดาห์ละ 1– 2 คร้ัง เหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ีเลือก
ซ้ือน ้ าผกัผลไม้พร้อมด่ืม คือ การท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอิทธิพลท่ีมีผลในการ
ตดัสินใจซ้ือ คือ ส่ือโฆษณาต่าง ๆ ซ้ือจากไฮเปอร์มาร์เก็ตมากท่ีสุด ส าหรับดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ดา้นราคา และดา้นการจดัจาหน่าย อยูใ่นระดบัมาก และให ้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัดงัน้ี การมีเคร่ืองหมายรับรองจาก อ.ย. มีการ
ระบุวนัหมด และคุณค่าทางสารอาหารสูง ปัจจยั ดา้นราคา ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ความสะอาดของสถานท่ีจ าหน่าย ส่วน ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ การท่ีพนกังานมีมนุษย 
สัมพนัธ์ดีและสามารถใหค้  าแนะน าได ้
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วธิีด ำเนินก ำรวจิัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional Study) ใชเ้คร่ืองมือการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แลว้ทาการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 

 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีคือ พ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร ซ่ึงไม่สามารถระบุ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอนได ้ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น 
เรียกวา่ Non-Probability และสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenient Sampling) โดย อาศยั
สูตรในการค านวณกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% ผูว้ิจัยเลือกใช้ตารางส าเร็จรูปการ
ก าหนดตัวอย่างของ Yamane (1973) เป็นตารางท่ีใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ดงันั้นขนาดตวัอย่างของการวิจยัในคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 
400 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามลกัษณะประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ยดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษาดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน มีจ  านวนแบบสอบถามทั้งหมด 6 ขอ้ 

 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทางดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด
มีจ านวนแบบสอบถามทั้ งหมด 20 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่า
ความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การใช้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดงัน้ี
ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 5 คะแนน , ระดับความส าคัญมาก 4 คะแนน , ระดับ
ความส าคญัปานกลาง 3 คะแนน, ระดบัความส าคญันอ้ย 2 คะแนน และระดบัความส าคญั
นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

 3. ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้
คนกลางในจงัหวดัชุมพร ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าถามเก่ียวกบัดา้นการรับรู้ ปัญหาดา้นการ
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แสวงหาขอ้มูลดา้นการประเมินผลทางเลือกดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ มีจ  านวนแบบสอบถาม ทั้งหมด 24 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะ
ประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การใช้คะแนนเพื่อ
ตีความหมาย ดงัน้ี เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 5 คะแนน, เห็นดว้ย 4 คะแนน, เฉยๆ 3 คะแนน, ไม่
เห็นดว้ย 2 คะแนน และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนน 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 1. สถิติพรรณน า (descriptive statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

  1.1 ใช้ค่า ร้อยละ (Percentage)  และค่าความถ่ี  (Frequency)  ในการ
วเิคราะห์ตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา 
ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

  1.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
การวิเคราะห์ตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุด
เกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร  

 2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

  2.1 ใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุด
เกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร ท่ีจ  าแนกจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นเพศ 

  2.2 ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร ท่ีจ  าแนก
ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD 

 2.3 ใช้สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression วิเคราะห์ข้อมูลส่วน
ประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
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จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรด
คุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร  

ผลกำรวจิัย  
 1. ผลการวเิคราะห์กระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้
คนกลางในจงัหวดัชุมพร โดยภาพรวม มีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของ
พ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการ
ประเมินผลทางเลือก ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการรับรู้
ปัญหา และดา้นการแสวงหาขอ้มูล 

 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของ
พ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจยั ได้
ดงัน้ี 

  2.1 พ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ, ดา้น
อายุ, ด้านระดับการศึกษา , ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ท าให้
กระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร
ไม่ต่างกนั 

 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

มงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร สามารถสรุปการวิจยั ได้

ดงัน้ี 

  3.1 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรด
คุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพ
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อภิปรำยผล 

 ผลการวิจยักระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คน
กลางในจงัหวดัชุมพร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

 1. ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คน
กลางในจงัหวดัชุมพร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

  1.1 ดา้นการรับรู้ปัญหา ของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรส่วนใหญ่มีความตอ้งการซ้ือมงัคุดเกรด
คุณภาพส่งออก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2541: 145) อา้งถึงใน จตุพฒัน์ บุตรอาคา (2557) ท่ีกล่าวว่า การรับรู้ถึงความตอ้งการ 
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงกระตุน้ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ส่ิง
กระตุน้ภายใน ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย และจิตใจ ส่ิงกระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนถึงระดบัหน่ึง
แลว้จะกลายเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลมีพฤติกรรมตอบสนอง ซ่ึงบุคคลสามารถเรียนรู้ถึง
วธีิการตอบสนองต่อการกระตุน้เหล่าน้ี โดยอาศยัการเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีต  

  1.2 ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรมีการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัซ้ือมงัคุด
เกรดคุณภาพส่งออก โดยส่วนใหญ่อาศยัการใช้ประสบการณ์ในอดีตของตนเอง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปณิศา ลญัชนานนท์ (2548: 105-110) อา้งถึงใน วิศนี เรือง
คณะ (2555) ท่ีกล่าว การคน้หาขอ้มูลอาจใชส้ัญชาติญาณอยา่งรวดเร็วหรือตอ้งใชค้วาม
พยายามและการวิเคราะห์ขอ้มูล ความสามารถในการหาขอ้มูลข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลาย
ประการ โดยผูบ้ริโภคสามารถคน้หาขอ้มูล 
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  1.3 ดา้นการประเมินผลทางเลือก ของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรส่วนใหญ่จะมีการเปรียบเทียบ
คุณค่าคุณภาพของมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกก่อนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 145) อา้งถึงใน จตุพฒัน์ บุตรอาคา 
(2557) ท่ีกล่าวว่า การประเมินผลทางเลือก (Evaluations of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคได้
ขอ้มูลมาแลว้จากขั้นท่ีสองผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่าง 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ น าพงศ ์ตรงประสิทธ์ิ (2554) ท่ีกล่าวว่า การประเมินทางเลือก 
คือ การท่ีผูบ้ริโภคประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้และท าการตดัสินมูลค่าของตรา
สินคา้นั้น ๆ ในขั้นตอนสุดทา้ย การประเมินผลของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยู่บน
ทฤษฎีการเรียนรู้ ซ่ึงผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยข้ึนอยูก่บัจิตสานึกและมี
เหตุผล ซ่ึงแนวคิดบางอยา่งท่ีช่วยใหเ้ราเขา้ใจกระบวนการประเมินผลของผูบ้ริโภคได ้ 

  1.4 ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร อยูใ่นระดบั
มาก โดยพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรเห็นวา่มงัคุดเกรดคุณภาพส่งออก ไม่ไดส้ามารถ
หาซ้ือไดง่้าย แต่ตอ้งมีการประมูลราคาช่วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรง
คกลุ (2550: 48-49) อา้งถึงใน วลิาวณัย ์ฤทธ์ิศิริ (2559) ท่ีกล่าววา่ การซ้ือหา หมายถึง เม่ือ
ท าการประเมินแลว้ จะช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถก าหนดความพอใจระหว่างสินคา้ต่าง ๆ 
ท่ีเป็นทางเลือกและในท่ีสุด 

  1.5 ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร 
อยู่ในระดบัมาก โดยพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัการ
เลือกซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออก ส่วนผูบ้ริโภคท่ีไม่พึงพอใจกบัการซ้ือมงัคุดเกรด
คุณภาพส่งออก เลือกท่ีจะไม่บริโภคต่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกุล 
(2550: 48-49) อา้งถึงใน วิลาวณัย ์ฤทธ์ิศิริ (2559) ท่ีกล่าวว่า ภายหลงัการซ้ือหรือการ
ทดลองใชสิ้นคา้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจในตวัสินคา้ 
ซ่ึงความพอใจหรือไม่พอใจจะมีผลต่อความเช่ือทศันคติและความตั้งใจในการซ้ือคร้ัง
ต่อไป กล่าวคือ ถา้ซ้ือมาใชแ้ลว้ดี ผลท่ีตามมาคือความสนใจซ้ือซ ้ าและอาจบอกต่อผูอ่ื้น 
แต่ถา้เกิดความไม่พอใจกจ็ะเปล่ียนแปลงในระบบความเช่ือ ทศันคติและท าใหไ้ม่สนใจ
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ซ้ือสินค้าประเภทน้ีหรือยี่ห้อน้ีอีก การตัดสินใจซ้ือก็จะเร่ิมกลับไปท่ีการหาข้อมูล
เก่ียวกบัสินคา้ใหม่อีกคร้ัง  

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า พ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 
ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั 
ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดั
ชุมพรโดยรวมไม่ต่างกนั ดงันั้นนกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการจึงไม่ตอ้งสนใจกบัปัจจยั
ส่วนบุคคลขา้งตน้ เพราะเน่ืองจากมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออก เหมาะกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ ทุกการศึกษา ทุกระดบั อยูแ่ลว้ 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด  

 จากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร 
ดังนั้นนักการตลาดหรือผูป้ระกอบการร้านค้า ควรน าเสนอขายมังคุดเกรดคุณภาพ
ส่งออก ใหมี้ความหลากหลายทั้งในดา้นรูปแบบและบรรจุภณัฑ ์รสชาติ ขนาดของบรรจุ
ภณัฑ์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดมี้ตวัเลือกท่ีหลากหลาย และยงัมีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือ
มงัคุดเกรดคุณภาพส่งออกให้แก่ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างมาก ดา้นราคา ควรน าเสนอขาย
มงัคุดเกรดคุณภาพส่งออก ใหมี้ความเหมาะสมกบัเกรดคุณภาพของสินคา้ รวมไปถึงการ
ดูแลบริการหลงัการขายท่ีดี จึงเกิดการบอกปากต่อปาก ท าใหม้งัคุดเกรดคุณภาพส่งออก
กลายเป็นท่ีรู้จกัไดอ้ยา่งแพร่หลาย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรน าเสนอในเร่ืองของ
ความสะดวกในการคมนาคมไปยงัสถานท่ีจดัจ าหน่ายไดอ้ยา่งรวดเร็วและปลอดภยั รวม
ไปถึงการรักษาคุณภาพของสินคา้ในระหว่างการขนส่งไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานสากล 
และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรดคุณภาพ
ส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร ดงันั้นนกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการร้านคา้ 
ควรมีการส่งเสริมการตลาดในหลาย ๆ ดา้น เช่น มีการลด แลก แจก แถม หรือลองให้
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ทดลองชิม, มีการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น ทางโทรทศัน ์อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา วทิย ุ
อย่างสม ่าเสมอ และมีการจดัให้มีพนักงานแนะน าสินคา้ ณ จุดจ าหน่าย เพื่อให้กลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรั้บทราบถึงโปรโมชัน่ต่าง ๆ รวมไปถึงมีการแนะน าสินคา้ ณ จุด
ขาย และทราบถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑไ์ดง่้ายมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพือ่กำรวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือมงัคุดเกรด
คุณภาพส่งออกของพ่อคา้คนกลางในจงัหวดัชุมพร เช่น ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัด้าน
สถานการณ์ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑ ์และ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะคนในจงัหวดัชุมพรเท่านั้น ดงันั้น ควร
ขยายขอบเขตดา้นประชากรใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน อาทิเช่น ตวัแทนของผูบ้ริโภคมงัคุด
เกรดคุณภาพส่งออกทัว่ประเทศ เพื่อให้ไดค้วามแตกต่างทางดา้นความคิด ค่านิยม และ
ไดผ้ลการวจิยัท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

เอกสำรอ้ำงองิ 
สุจินดา เยาวกุลพฒันา. (2560) กระบวนการตดัสินใจซ้ือนา้ผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% ของ
 คนในเขตกรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน
 และการธนาคาร, มหาวทิยาลยัรามคาแหง 

วิลาวณัย ์ฤทธ์ิศิริ. (2559). กระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของคน
 วยัท างานในกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา
 การเงินและการธนาคาร, มหาวทิยาลยัรามคาแหง 

อดุลย ์คลา้ยพุฒ. (2550). ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
 น ้าอดัลมของผูบ้ริโภค บริษทั ไทยน ้ าทิพย ์จ  ากดั ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร. 
 ภาคนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด, มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร
 เกษม



15 

 

สุกญัญา น ้ าเหนือ. (2559). การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของพนกังานเพศหญิง
 บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 สาขาการจดัการ, มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

เปมิกา เล็กสุขสมบูรณ์. (2553). พฤติกรรมการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคใน
 อ าเภอเมืองเชียงใหม่. การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
 จดัการอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541). แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ. ค้นเม่ือ 27 
 ธนัวาคม 2563  จาก https://doctemple.wordpress.com 

จตุพฒัน์ บุตรอ าคา. (2557). การศึกษาระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทาง
 การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็น-
 เตอร์. การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจ ม ห า บัณ ฑิ ต  ก ลุ่ ม วิ ช า ก า ร ต ล า ด , 
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วศินี เรืองคณะ. (2555). การใหคุ้ณค่าตราสินคา้และกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีนอนสลมั
 เบอร์แลนดข์องผูบ้ริโภคท่ีซ้ือท่ีนอนจากหา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์น 

 เทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา
 การประกอบการบณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศิลปากร 


