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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางดานประชากรศาสตร การรับรูโฆษณาสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทางสื่อตางๆ ปจจัยสวนประสมการตลาด และทัศนคติเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่มีตอ
การยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ตลอดจนศึกษาถึงอิทธิพลของความสนใจและความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑที่มีตอทัศนคติเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจและใชวิธีการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 400 คน ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ
ต้ังแต 15 – 59 ป ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา การรับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทางสื่อบุคคล ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด และทัศนคติเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ มีผลกระทบในเชิงบวกตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเมื่อเรียงลําดับความแข็งแกรงของผลกระทบของตัวแปรทั้งหมดที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแลวพบวา ทัศนคติที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนตัวแปรที่มีความแข็งแกรงของ
ผลกระทบสูงที่สุด ตามมาดวย การสงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย และการรับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑทางสื่อบุคคล ตามลําดับ และผลจากการวิจัยยังแสดงใหเห็นอีกวา ความสนใจและความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ มีผลกระทบในเชิงบวกตอทัศนคติเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของประชาชนในเขตกรุงเทพ- 
มหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเมื่อเรียงลําดับความแข็งแกรงของผลกระทบของตัวแปรทั้งหมดที่มีอิทธิพลตอ
ทัศนคติเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา ความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนตัวแปรที่มีความ
แข็งแกรงของผลกระทบสูงกวาตัวแปรทางดานความสนใจเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the influence of demographic characteristics, awareness, interest, 
knowledge, and marketing mix on attitudes and adoption of OTOP products.  The survey research used 
questionnaires to collect data from 400 respondents in the Bangkok metropolitan area.  These respondents were 
males and females aged between 15–59 years old.  The results of the study indicated that an adoption of OTOP 
products was positively influenced by the respondents’ awareness through personal media, place, promotion, and 
attitudes toward OTOP products.  In terms of the strengths of the effects, attitudes had the strongest effect, 
followed by promotion, place, and awareness through personal media.  The findings also showed that interest 
and knowledge of the OTOP products had positive effects on attitude toward OTOP products.  The investigation 
suggested that knowledge had a stronger effect than interest in the OTOP products.   
 



บทนํา 
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือเรียกโดยยอวา OTOP 

(One Tambon One Product) เปนโครงการที่รัฐบาลจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อใหแตละชุมชนไดนําภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูเดิมมา
พัฒนาเปนผลิตภัณฑและการบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดน
และมูลคาเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลจะเขาชวยเหลือในดาน
ความรูสมัยใหมและการบริหารจัดการ เพื่อเช่ือมโยงสินคา
จากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวย
ระบบรานคาเครือขายและอินเตอรเน็ต เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขม 
แข็งพึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางราย 
ได ดังนั้นการที่โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจะประ 
สบความสําเร็จไดนั้น การยอมรับของผูบริโภคคือปจจัยที่
สําคัญประการหนึ่ง ซึ่งตามหลักของความเปนจริงแลว 
สินคาอะไรก็ตามจะอยูรอดตอไปมิได หากไมไดรับการ
ยอมรับจากผูบริโภค ประกอบกับหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต- 
ภัณฑถือเปนนวัตกรรมประเภทหนึ่งสําหรับสังคมไทย 
เพราะเปนแนวคิดใหมที่ถูกนํามาใชในสังคม โดย เสถียร  
เชยประทับ (2525) กลาววา นวัตกรรมเปนความคิดใหม 
การปฏิบัติใหม หรือสิ่งใหมในความรูสึกของบุคคล นวัต-
กรรมจึงอาจเปนของเกาที่เคยมีเคยเกิดขึ้น หรือเคยปฏิบัติ
มากอนในระบบสังคมอื่น แตถายังไมเคยมีการเผยแพรเขา
มาในระบบสังคมของกลุมเปาหมาย สิ่งนั้นก็ถือวาเปน
นวัตกรรมสําหรับสังคมกลุมเปาหมายนั้น ซึ่งในกระบวน 
การเผยแพรนวัตกรรมในหมูผูบริโภคน้ัน มักจะอํานวย
ประโยชนใหแกผูที่ไดเปรียบในสังคม กลาวคือ ผูที่มี
ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกวา (Rogers and 
Adhikarya, 1978) จึงทําใหเกิดชองวางในหมูประชาชนซึ่ง
เปนกลุมผูบริโภคเปาหมาย  

ทั้งนี้ในหมูผูบริโภคสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
นั้น ยอมมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกตางกัน
อยางแนนอน ดวยเหตุนี้จึงเปนสาเหตุที่ทําใหผูวิจัยเล็งเห็น
ความสําคัญของการเผยแพรเพื่อการยอมรับนวัตกรรม จึง
ทําใหสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการยอมรับนวัตกรรม
หรือการยอมรับผลิตภัณฑ (Innovation Adoption) (เสถียร  
เชยประทับ, 2525) เพื่อขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้ จะเปนประโยชนตอโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ในดานที่เปนขอมูลทางการตลาด ตลอดจนทําใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของไดรูถึงปญหาและนําไปเปนแนวทางในการวาง 
แผนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและโครงการอื่นๆ 
ตอไป โดยมุงศึกษากลุมตัวอยางจากประชากรทั้งชายและ
หญิงที่มีอายุต้ังแต 15 – 59 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพ-
มหานคร ดวยเหตุที่วาประชากรในกลุมดังกลาวมีอํานาจใน
การซื้อสินคา (Purchasing Power) และสามารถตัดสินใจ    
ซื้อสินคาไดดวยตนเอง ประกอบกับ ณรงคศักดิ์  ตะละภัฏ 
(อางถึงใน วงแข  ศิริวานิช, 2529) ไดทําการแบงวัยเปน
ระยะตางๆ  ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา  คือ  Erikson, 
Havinghurst, Kagan and Moss และ Witmer and Kotinsky 
ออกเปน 3 กลุมดังนี้ คือ กลุมวัยหนุมสาว คือ กลุมที่มีอายุ
ต้ังแต 15 ป – 34 ป กลุมวัยกลางคน คือ กลุมที่มีอายุต้ังแต 
35 ป – 54 ป และกลุมวัยกอนเกษียณ คือ กลุมที่มีอายุต้ังแต 
55 ป – 59 ป และการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางดานประชากร- 
ศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายได การรับรู
โฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทางสื่อตางๆ 
ประกอบดวย สื่อกระจายเสียงและแพรภาพ สื่อสิ่งพิมพ 
สื่ออินเตอรเน็ต สื่อบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมการขายของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ทัศน-
คติเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่มีตอการ
ยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ตลอดจนศึกษาถึง
อิทธิพลของความสนใจเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต- 
ภัณฑและความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
ที่มีตอทัศนคติเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัยและสมมติฐาน  

สําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดงานวิจัย
ขึ้น โดยการเชื่อมโยงแนวความคิดดานคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร (Demographic Characteristics) (ศรันยา  
จิตชัยโภคา , 2545) และทฤษฎีสวนประสมการตลาด 
(Marketing Mix Theory) (McCarthy and Perreault, 1990 
อางใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2539) เขากับกระบวนการยอม 
รับนวัตกรรมหรือการยอมรับผลิตภัณฑ  ( Innovation  
Adoption) (เสถียร  เชยประทับ, 2525) ซึ่งภาพที่ 1 ได
แสดงใหเห็นถึงกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ 

 



ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในงานวิจัย (Conceptual Framework)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เสถียร  

เชยประทับ (2525) ไดกลาวเกี่ยวกับกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมหรือการยอมรับผลิตภัณฑ (Innovation Adoption) 
วามีขั้นตอนอยู 5 ขั้นตอน โดยการยอมรับ (Adoption) เปน
ตัวแปรที่สําคัญและจะเปนผลมาจากปจจัยทางดานการรับรู 
(Awareness) ความสนใจ (Interest) การประเมินผล (Evalua-
tion) และการทดลอง (Trial) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนํา
ตัวแปรความรู (Knowledge) และตัวแปรทัศนคติ (Attitude) 
เขามาอยูกระบวนการยอมรับนวัตกรรม และตัดตัวแปรการ
ประเมินผล (Evaluation) และการทดลอง (Trial) ออกดวย
เหตุผลที่วาผูบริโภคแตละคนไมจําเปนจะตองผานขั้นตอน
ทั้ง 5 อยางครบถวน ผลิตภัณฑใหมจะเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภคก็ตอเมื่อผูบริโภคไดมาถึงขั้นตอนสุดทาย คือ การ
ยอมรับ (Adoption) ดังนั้นการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑในงานวิจัยนี้ จึงหมายถึง ปริมาณในการซื้อสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของผูบริโภค ซึ่งถือวาเปนตัว

แสดงถึงระดับในการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต-
ภัณฑของผูบริโภค 

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร  (Demographic 
Characteristics) สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2540) ไดกลาววา 
ไมมีสินคาใดที่เหมาะกับความตองการของผูบริโภคทุกคน
ได ดังนั้นแตละทองถิ่นแตละตลาด จะมีกลุมผูบริโภคที่มี
ลักษณะหลากหลาย ดังนั้นธุรกิจจะตองแยกศึกษาเพื่อเลือก
กลุมประชากรที่มีจํานวนมากพอจะใหอุปสงคเหมาะกับกิจ-
การได โดยตัวแปรที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะทางประชากร- 
ศาสตรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จําแนกออกไดเปน 4 กลุม
ดวยกัน คือ  

เพศ (Gender) จากการวิจัยทางจิตวิทยาชี้ใหเห็นวา
ผูหญิงและผูชายมีความแตกตางกันทางดานความคิด คานิยม
และทัศนคติ ตลอดจนการตัดสินใจยอมรับในสิ่งตางๆ ทั้งนี้
เพราะเงื่อนไงทางสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการ
กําหนดบทบาทของบุคคลทั้งสองเพศไวตางกัน (ศรันยา   

ทัศนคติ (Attitude) 
ทัศนคติเกี่ยวกับสินคา 

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

การยอมรับ (Adoption) 
การยอมรับสินคา 

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
-  ผลิตภัณฑ  -  ราคา 
- ชองทางการจัดจําหนาย -  การสงเสริมการขาย 

ความรู (Knowledge) 
ความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ความสนใจ (Interest) 
ความสนใจเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

การรับรู (Awareness) 
    ระดับการรับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑทางสื่อตางๆ  ดังนี้  คือ 
   -  สื่อกระจายเสียงและแพรภาพ  
   -  สื่อสิ่งพิมพ 

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร 
(Demographic Characteristics) 

 - เพศ  - อาย ุ
 - การศึกษา - รายได 



จิตชัยโภคา, 2545) ซึ่ง ปรมะ  สตะเวทิน (2540) กลาววา มี
การวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่องแสดงใหเห็นวาผูหญิงจะถูก
จูงใจไดงายกวาผูชาย และผูหญิงมักเปลี่ยนทัศนคติไดงาย
กวาผูชาย ซึ่งจากงานวิจัยในอดีตของ วิริยา สาโรจน (2543) 
พบวา กลุมวัยรุนเพศหญิงมักทําตามสมัยนิยมมากกวากลุม
วัยรุนเพศชาย ดังนั้น เมื่อนําเอาหลักการขางตนมาประยุกต 
ใชกับการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เราจะได
สมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1: เพศหญิงมีการยอมรับสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑมากกวาเพศชาย 

อายุ (Age) สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2540) กลาววา อายุเปน
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหบทบาทพฤติกรรมการซื้อ
เปลี่ยนไป โดย ศรันยา  จิตชัยโภคา (2545) กลาววา คนที่มี
อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกวา (More Liberal) 
ยึดอุดมการณมากกวา (More Conservation) ใจรอนกวา 
(More Impatient) และมองโลกในแงดีกวา (More Optimis-
tic) คนที่มีอายุมากกวา ประกอบกับ อายุเปนสิ่งกําหนด
ความแตกตางในเรื่องความยากงายในการชักจูงใจ (กมล-
เนตร  อยูคงพัน, 2543) ซึ่ง ปรมะ  สตะเวทิน (2540) กลาว
วา เมื่อคนมีอายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรือถูกชัก
จูงจะนอยลง ซึ่งสอดคลองกับ โรเจอร และ สแวนนิ่ง 
(Rogers and Svenning, 1969) ที่กลาววา คุณลักษณะของ
บุคคลที่จะยอมรับนวัตกรรมเร็วกวาคนอื่นๆ มักมีอายุนอย
กวาผูที่ยอม รับนวัตกรรมชากวา เมื่อนําเอาหลักการขางตน
มาประยุกต ใชกับการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต-
ภัณฑ จึงไดสมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 2: อายุจะมีผลกระทบเชิงลบตอการยอม 
รับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

การศึกษา (Education) โรเจอร และ สแวนนิ่ง 
(Rogers and Svenning, 1969) กลาววา ระดับการศึกษาที่
สูงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคคลยอมรับนวัตกรรมเร็ว
กวาคนอื่นๆ ซึ่ง ปรมะ  สตะเวทิน (2540) กลาววา คนที่มี
การศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการที่จะเปนผูรับสาร
ที่ดี ทั้งนี้เพราะคนเหลานี้มีความรูกวางขวางในหลายเรื่อง 
มีความเขาใจสารไดดี และจากงานวิจัยในอดีตของ สมศักดิ์ 
พงษหาญยุทธ (2526) พบวา ระดับการศึกษาที่สูงกวาเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรยอมรับนวัตกรรมไดเร็วกวา
เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาที่ตํ่ากวา จากรายละเอียดขาง 
ตนจึงนําไปสูสมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 3: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวาจะ
มีการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมากกวาผู 
บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา 

รายได (Income) รายได ในงานวิจัยนี้หมายถึง รายได
สวนบุคคล (Personal Income) ซึ่งเปนรายไดของบุคคล
ธรรมดา โดย สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2540) กลาววา ขนาดของ
ตลาดนอกจากจะพิจารณาจากจํานวนกลุมผูบริโภคแลว  
สิ่งที่ตองคํานึงถึงอีกประการ คือ กลุมผูบริโภคเหลานั้นมี
อํานาจในการซื้อสินคา (Purchasing Power) มากนอยเพียง 
ใด ซึ่งจากการศึกษาถึงฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ 
มีผลตอการยอมรับนวัตกรรม พบวา หนวยสงเสริมการ 
เกษตรมักจะมีการติดตอกับเกษตรที่มีฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจสูงมากกวา เกษตรที่มีฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจต่ํา ดวยเหตุที่วาเกษตรกรที่มีฐานะความเปนอยูดี
จะยอมรับนวัตกรรมไดเร็วกวา (Rogers, 1962) จากราย 
ละเอียดดังกลาวจึงนําไปสูสมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 4 : รายไดจะมีผลกระทบในเชิงบวกตอ
กับการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

การรับรู (Awareness) เสถียร  เชยประทับ (2525) 
กลาววา ขั้นรับรู (Awareness Stage) เปนขั้นที่บุคคลรูวามี
ความคิดใหม สิ่งใหม วิธีปฏิบัติใหมหรือนวัตกรรมเกิดขึ้น 
แตยังขาดขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น กลาวคือ ผูบริโภค
รับรูวามีผลิตภัณฑใหมเกิดขึ้นวางจําหนายในทองตลาด  
แตมีความรูนอยมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น ซึ่ง ศิริวรรณ 
เสรีรัตน (2539) กลาววา การรับรู (Awareness) เปนการสราง
การรูจักแกผูฟงเปาหมายและทําไดโดยการใชสื่อโฆษณา
ตางๆ ซึ่งสื่อโฆษณาจึงเปนพาหนะในการนําขอมูลขาวสาร
การขายสินคาไปสูผูบริโภคเปาหมาย (สยัมวรา  เช้ือทิน, 
2540) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ การรับรู จึงหมายถึง ระดับการ
รับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทางสื่อตางๆ 
โดยรายละเอียดอิทธิพลของแตละตัวแปรสามารถอธิบาย
ไดดังนี้ คือ  

สื่อกระจายเสียงและแพรภาพ (Broadcast Media)  
ในงานวิจัยนี้จะกลาวถึงสื่อกระจายเสียงและแพรภาพที่จัด
ไดวาเปนสื่อมวลชน 2 ประเภท คือ โทรทัศนและวิทยุ ซึ่ง
โทรทัศน (Television) ถือวาเปนสื่อการโฆษณาในอุดมคติ 
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน , 2539) และเปนสื่อที่มีบทบาทอยาง
มากตอการโฆษณา เนื่องจากสามารถสงสัญญาณทั้งภาพ
และเสียงในเวลาเดียวกัน และยังเปนสื่อที่เขาถึงประชาชน



ไดเปนจํานวนมาก (ธัชมน  ศรีแกนจันทร, 2543) และจาก
ขอมูลการวิจัยของกรมการพัฒนาชุมชน (2545) พบวา ผู
เขาชมงานรับทราบขาวประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาล
ของขวัญปใหมสินคาชุมชนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจาก
การชมโทรทัศนมากที่สุด สําหรับสื่อวิทยุ (Radio) เปนสื่อ
โฆษณาที่กระจายครอบคลุมพื้นที่ไดกวางขวางที่สุด เพราะ
มีสถานีอยูมากมายหลายรอยแหง (ธัชมน  ศรีแกนจันทร, 
2543) ดวยเหตุผลดังกลาวจึงนําไปสูสมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 5: การรับรูโฆษณาทางสื่อกระจายเสียง
และแพรภาพของผูบริโภคมีผลกระทบในเชิงบวกตอการ
ยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

สื่อสิ่งพิมพ (Print Media) เปนสื่อที่มีความสําคัญ
โดยเฉพาะในชีวิตของคนในสังคมเมืองที่มีความเจริญแลว
ยิ่งไดรับความสนใจในการอานกันอยางแพรหลาย (จรส   
ศิริพานิช และคนอื่นๆ, 2540) ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2539) 
กลาววา สื่อสิ่งพิมพจะใหขอมูลแตละรายละเอียดไดดีกวา
และไมแทรกแซงเวลาเทากับสื่อโทรทัศนและวิทยุ ซึ่งสื่อ
สิ่งพิมพที่ใชในงานวิจัยนี้ไดแก หนังสือพิมพและนิตยสาร 
ซึ่งหนังสือพิมพเปนสื่อมวลชนที่ถูกเลือกใชเปนสื่อโฆษณา
เนื่องจากเปนสื่อที่ประชาชนนิยมอานกันมาก (ธัชมน         
ศรีแกนจันทร, 2543) และนิตยสาร (Magazine) เปนสื่อ
โฆษณาที่ใชไดดีในกรณีที่ตองการเขาถึงกลุมเปาหมายที่
เจาะจง (ธัชมน  ศรีแกนจันทร, 2543) ซึ่งเมื่อนําเอาหลักการ
ขางตนมาประยุกตใชกับการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ จึงนําไปสูสมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 6: การรับรูโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพของผู 
บริโภคจะมีผลกระทบในเชิงบวกตอการยอมรับสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

สื่ออินเทอรเน็ต (Internet) คอทเลอร (Kotler, 1987) 
ใหคําจํากัดความของยุคเศรษฐกิจใหมวา เปนยุคที่ผูบริโภค
สามารถคลิกอินเทอรเน็ต เพื่อเลือกซื้อสินคาที่เสนอขาย
อยางหลากหลายจากหลายคูแขงขันและหลายราคา และมี
ขอมูลมากมายใหใชประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งผู 
บริโภคคิดวามีคุณคาและตอบสนองความตองการไดมาก
ที่สุด ชูโอ เซ็นโก ประเทศไทย (2546) ไดทําการประเมิน
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในเขตภาคกลาง พบวา 
สื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธหลัก
ของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี (2545) ไดทําการติดตามผลการดําเนิน- 

งานโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2545 พบวา การเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตไทยตําบล
ดอทคอมเปนการดําเนินการสงเสริมการตลาดอยางหนึ่ง  
ซึ่งสรางความนิยมใหประชาชนหันมาใชสินคาไทยและมี
ความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น ดวยเหตุผลขางตนจึง
นําไปสูการต้ังสมมติฐานตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 7: การรับรูโฆษณาทางสื่ออินเทอรเน็ต
ของผูบริโภคจะมีผลกระทบในเชิงบวกตอการยอมรับ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

สื่อบุคคล (Personal Media) ลาซาเฟล และ แมนเซล 
(Lazarsfeld and Manzel, 1963) ไดใหเหตุผลในความมี
ประสิทธิภาพของการสื่อสารระหวางบุคคลไววา เปนการ
พูดคุยแบบเปนกันเองสวนตัว ทําใหผูพูดและผูฟงเกิดความ
เปนกันเองและทําใหผูฟงยอมรับความคิดเห็นของผูพูด 
งายขึ้น และเปนการสื่อสารแบบเห็นหนากัน (Face-to-Face 
Communication) ทําใหผูพูดสามารถดัดแปลงเรื่องราวตางๆ 
ใหตรงกับความตองการของผูฟงได และเปนการสื่อสาร   
ที่สงผลใหเห็นทันทีในกรณีที่ตองการชักชวนใหผูฟงตัด  
สินใจเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซึ่งในกระบวนการยอมรับนวัต-
กรรมหรือการยอมรับผลิตภัณฑ  เสถียร   เชยประทับ 
(2525) กลาววา ชองสารที่เปนสื่อระหวางบุคคล คือ ชอง
สารที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนขาวสารแบบตัวตอตัว
ระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวาสองคนขึ้นไป ชองสาร
แบบนี้มีประสิทธิภาพมากกวาชองสารสื่อมวลชนในขั้น
การจูงใจ ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีตอ
นวัตกรรม และจะสงผลในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรม โดยการรับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑทางสื่อบุคคลในการวิจัยนี้ จะหมายถึง ระดับการ
ไดยินหรือไดคุยกับครอบครัว คนใกลชิด เพื่อน เจาหนาที่
ของรัฐหรือเจาหนาที่สงเสริมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ซึ่งผู วิจัยคาดวา การไดยินหรือไดคุยกับบุคคลดังกลาว
เกี่ยวกับโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจะทําให
ผูบริโภครับรูขอมูลสินคา และสื่อบุคคลอาจเปนตัวกระตุน
และจูงใจในผูบริโภคเกิดการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ  ซึ่งนําไปสูการต้ังสมมติฐานตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 8: การรับรูโฆษณาทางสื่อบุคคลของ
ผูบริโภคจะมีผลกระทบในเชิงบวกตอการยอมรับสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 



ทัศนคติ (Attitude) เอช อีเลียต (Asch S. Elliott, 
1952) กลาววา ทัศนคติ คือ สิ่งที่เกิดจากการสะสมประสบ- 
การณในอดีต และ นอรแมน มัน (Norman Mun, 1971) 
กลาววา ทัศนคติเปนความรูสึกและความเห็นของบุคคลที่มี
ตอสิ่งตางๆ ในทางที่ยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งในกระบวน 
การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม ทัศนคติจะ
สอดแทรกระหวางขั้นความรูและขั้นการตัดสินใจ ดวยเหตุ
นี้คุณลักษณะที่สําคัญของนวัตกรรมจึงมีความสําคัญอยาง
มาก (เสถียร เชยประทับ, 2525) ซึ่งนวัตกรรมแตละชนิดมี
อัตราการยอมรับแตกตางกัน โดยคุณลักษณะของนวัต-
กรรมที่ชวยใหถูกยอมรับเร็วนั้นมีความสัมพันธในเชิงกลับ
หรือเชิงลบกับอัตราการเลิกยอมรับนวัตกรรม (Rogers and 
Shoemaker, 1971) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ทัศนคติ (Attitude) 
จะหมายถึง ความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในดานของคุณลักษณะที่สําคัญของ
นวัตกรรม ประกอบดวย คือ ความไดเปรียบเชิงเทียบ (Re-
lative Advantage) ความเขากันไดหรือไปดวยกันได (Com-
patibility) ความยุงยากหรือความสลับซับซอน(Complexity) 
ความสามารถนําไปทดลองใชได (Trialability) และสามารถ
สังเกตได (Observability) ซึ่งเมื่อเอาหลักการขางตนมา
ประยุกตใชกับการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
จะไดสมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 9: ทัศนคติที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑจะมีผลกระทบในเชิงบวกตอการยอมรับสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ความสนใจ (Interest) เปนปจจัยหนึ่งในกระบวนการ
ยอมรับนวัตกรรมหรือการยอมรับผลิตภัณฑ ซึ่งจะสงผล
ตอทัศนคติ ซึ่ง เสถียร  เชยประทับ (2525) กลาววา ขั้นสน 
ใจ (Interest  Stage) หมายถึง ขั้นที่บุคคลเริ่มมีความสนใจ
ในนวัตกรรมและพยายามแสวงหาขอมูลหรือความรูเพิ่ม 
เติมเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ธัชมน  ศรีแกนจันทร (2543) 
กลาววา ในขั้นเกิดความสนใจนี้ ผูบริโภคจะไดรับการ
กระตุนบางอยางหรือเรียนรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นเพิ่มขึ้น 
โดย แอสเซล (Assael, 1998) ไดอธิบายวา ผูบริโภคจะเปด 
รับสิ่งกระตุนทางการตลาดและใหความสนใจแกสิ่งกระ 
ตุนนั้นๆ อยูบนพื้นฐานของความตองการ (Needs) ทัศนคติ 
(Attitude) รวมทั้งเหตุผลทางดานจิตวิทยาอื่นๆ ของผู 
บริโภคเอง ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman and Kanuk,  
 

2000) ไดกลาววา การที่คนแตละคนเลือกที่รับรูสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งนั้นขึ้นอยูกับ ลักษณะทางธรรมชาติของสิ่งกระตุน 
เชน ลักษณะของผลิตภัณฑ คุณสมบัติ คุณประโยชน บรรจุ
ภัณฑ การออกแบบ ตราสินคา เปนตน ซึ่งในกรณีของ
นักการตลาดนั้นจะตองสรางความแตกตางหรือความโดด
เดนของลักษณะทางธรรมชาติของผลิตภัณฑ เพื่อให
ผูบริโภคเกิดการเปดรับและดึงดูดความสนใจได ดังนั้น
ความสนใจ (Interest) ในงานวิจัยนี้ จะหมายถึง ความชอบ
หรือความใสใจของผูบริโภคที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ในดานของการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม ความ
สนใจที่มีตอสินคา การไปงานแสดงสินคา ตลอดจนการเขา
รวมสัมมนาเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของ
ผูบริโภค ซึ่งเมื่อนําหลักการขางตนนี้มาประยุกตในกับการ
วิจัยนี้จะไดสมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 10: ความสนใจที่มีตอสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑจะมีผลกระทบในเชิงบวกตอทัศนคติที่มีตอ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ความรู (Knowledge) คารเตอร วี. กูด (Carter V. 
Good, 1973) ไดใหความหมายของความรูไววา ความรูเปน
ขอเท็จจริง (Fact) ความจริง (Truth) กฎเกณฑและขอมูล
ตางๆ ที่มนุษยไดรับและรวบรวมสะสมไวจากมวลประสบ 
การณตางๆ ซึ่ง สุรพงษ  โสธนะเสถียร (2523) ไดกลาววา 
ผลกระทบที่ ผูรับสารเกิดความรูในทฤษฎีการสื่อสาร
ประการหนึ่งก็คือ การสรางทัศนคติ (Attitude Formation) 
เพื่อใหคนยอมรับนวัตกรรมนั้นๆ ในฐานะที่เปนความรู 
โดย เสถียร  เชยประทับ (2525) ไดแบงประเภทของความรู
เกี่ยวกับนวัตกรรมเปน 3 ประเภท คือ ความรูที่ทําใหเกิด  
การตื่นตัว (Awareness-Knowledge) ความรูที่จําเปนสําหรับ
การใชนวัตกรรม (How-to-Knowledge) และความรูที่เกี่ยว 
กับหลักการซึ่งจะชวยใหนวัตกรรมบรรลุผล (Principles-
Knowledge) ซึ่ง ซิมบารโด แอ็บเบนสัน และ มาสแลท 
(Zimbardo, Ebbesen and Maslach, 1977) ไดกลาววา การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติขึ้นอยูกับความรู เพราะฉะนั้นการที่ 
จะทําใหบุคคลยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใด จะตองทําการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเสียกอนโดยการใหความรู ดังนั้น 
ความรูในงานวิจัยนี้  จึงหมายถึง  ความสามารถของผู 
บริโภคในการจดจําและระลึกถึงประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง ในดาน 
 



แนวคิดและหลักการพื้นฐาน ประวัติความเปนมา ตลอดจน
เกณฑการคัดสรร ซึ่งเมื่อนําหลักการขางตนนี้มาประยุกต
ในกับการวิจัยนี้จะไดสมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 11: ความรูของผูบริโภคจะมีผลกระทบใน
เชิงบวกตอทัศนคติที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ปจจัยทางดานสวนประสมการตลาด  (Marketing 
Mix Factors) หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่ง
บริษัทตองใชรวมกัน เพื่อสนองความตองการของตลาด
เปาหมาย (McCarthy and Perreault, 1990 อางใน ศิริวรรณ 
เสรีรัตน, 2539) ซึ่งรายละเอียดของแตละตัวแปรสามารถ
อธิบาย ไดดังนี้ 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุร-
กิจเพื่อสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ (Mc-
Carthy and Pereault, 1990) ซึ่ง คอทเลอร (Kotler, 1987) 
ไดกลาวไววา การสรางคุณคาสินคาในสายตาผูบริโภคนั้น 
ตองมุงเนนการสรางความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มีความ
เดน และมีคุณคาในตัวเองไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งสอด 
คลองกับคํากลาวของ อัจฉราวรรณ  มณีขัติย วิทยากรจาก
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ที่ไดกลาว
อภิปรายเรื่อง OTOP ไทยกาวไกลสูตลาดโลกวา การพัฒนา
ผลิตภัณฑหรือสินคาใหจําหนายไดดีเปนที่ตองการของ
ตลาด  สินคาตองมี ลักษณะที่ดีและตองมี วิญญาณใน
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่เรียกวา DIC กลาว 
คือ D (Differentiate) คือ สินคาตองมีลักษณะแตกตางจาก
สินคาอื่นๆ I (Innovation) คือ นวัตกรรมหรือมีการเปลี่ยน 
แปลงที่ดีขึ้น C (Creative) คือ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2547) ดังนั้น ใน
งานวิจัยนี้ ผลิตภัณฑ จะหมายถึง คุณคา มาตรฐาน และ
ความหลากหลายของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดย
ผลิตภัณฑในที่นี้ไมเกี่ยวของกับประเภทของผลิตภัณฑวา
เปนผลิตภัณฑประเภทสินคา (Goods) หรือประเภทบริการ 
(Service) ซึ่งผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานดังตอไปนี้ขึ้น 

สมมติฐานที่ 12: ผลิตภัณฑจะมีผลกระทบในเชิงบวก
ตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ราคา (Price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน
หรือเปนสิ่งที่ตองจายสําหรับการไดมาซึ่งบางสิ่ง ราคาเปน
กลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ ซึ่งถือวาเปนตัวแปรที่จะ
กระตุนใหผูบริโภคซื้อหรือไมซื้อ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และ
คณะ, 2541) การต้ังราคาที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับของกลุม 

เปาหมายจะชวยใหธุรกิจขายสินคาได ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ 
ราคา จะหมายถึง มูลคาของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต-
ภัณฑในรูปตัวเงิน ซึ่งจากการประเมินผลเรื่อง การจัดงาน
เทศกาลของขวัญปใหม สินคาชุมชนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต-
ภัณฑ พบวา ราคาของสินคาที่ไมสูงเกินไปเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหผูเขาชมงานสนใจสินคา (กรมพัฒนาชุมชน, 2545) 
และในทํานองเดียวกัน นักวิจัยระดับปฏิบัติการรุนที่ 4  
กลุมงานฝกอบรมการวิจัย ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิต-
ภัณฑกระดาษจากใยสับปะรดของตําบลหวยสัตวใหญ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหสอดคลองกับ
นโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไดช้ีใหเห็นวา ราคาเปน
ตัวแปรหนึ่งที่กลุมผูใชกระดาษจากใบสับปะรดมีความ   
พึงพอใจในระดับพอใจมาก (สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ, 2544) จากผลการวิจัยดังกลาวเมื่อนํามา
ประยุกตใชกับการวิจัยครั้งนี้ จึงนําไปสูสมมติฐานตอไปนี้   

สมมติฐานที่ 13: ราคาจะมีผลกระทบในเชิงลบตอการ
ยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมที่เขามา
เปนกลไกสําคัญที่ชวยใหสินคาเคลื่อนยายไปตอบสนอง
ความตองการของตลาดผูบริโภค (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 
2540) ทั้งนี้ตามแนวคิดตลาดสมัยใหม การกระจายสินคาที่
ประสบความสําเร็จจะมุงไปยังการสรางความสะดวกสบาย
ใหแกผูซื้อเปนสําคัญ ซึ่งผลิตภัณฑจากกะลามะพราวของ
จังหวัดพัทลุงเปนตัวอยางในการกระจายสินคา ผานทาง
อินเตอรเน็ตที่ไดรับความสําเร็จและเติบโตมาจนทุกวันนี้
ไดเปนอยางดี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2547) ซึ่ง
ผูวิจัยก็มีความเห็นเหมือนกันวา ความสะดวกสบายในการ
ซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของผูบริโภคจะสงผล
ใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้ชองทางการจัดจําหนาย 
จะหมายถึง ความสะดวกสบายในการซื้อสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑของผูบริโภค และจากเหตุผลดังกลาวจึง
นําไปสูสมมติฐานตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 14: ความสะดวกสบายในการซื้อสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจะมีผลกระทบในเชิงบวกตอการ
ยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การประสาน  
งานของผูขายในการพยายามใชความคิดสรางสรรคเพื่อ
สรางขอมูลและจูงใจเพื่อขายสินคาและบริการหรือสงเสริม



ความคิด (Belch and Belch., 1990 อางใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 
2539) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจํากัดการสงเสริมการตลาด
ไปที่การสงเสริมการขายแตเพียงเดียว เนื่องจากการสง 
เสริมการขายเปนตัวแปรที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน และ
การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรมการ 
ตลาดซึ่งจัดหาคุณคาพิเศษหรือสิ่งจูงใจพิเศษเพื่อใหผู 
บริโภคซื้อสินคาและสามารถกระตุนการขายทันทีทันใด
จากกลุมผูบริโภคหรือผูขาย (Consumer or Dealer) (Belch 
and Belch, 1990 อางใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2539) ดังนั้น ใน
การวิจัยนี้ การสงเสริมการตลาด จะหมายถึง การสงเสริมการ
ขายที่มุงไปยังผูบริโภคท่ีซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
เชน การใหสวนลดเปนเปอรเซ็นต การลดราคา การใหของ
แถม เปนตน ซึ่ง สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2540) กลาววา การสง 
เสริมการขายมุงสูผูบริโภค (Consumer Promotion) เปน
ลักษณะของการสงเสริมการขายที่มุงเนนไปยังผูบริโภค
โดยตรงเพื่อตองการใหผูบริโภคที่ไมเคยใชสินคานี้ เลย     
เกิดความสนใจและทดลองใช และทําใหผูบริโภคที่มีความ
จงรักภักดีตอการใชสินคาอยูแลวมีความภักดีมากยิ่งขึ้น   
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงไดต้ังสมมติฐานนี้ขึ้น 

สมมติฐานที่ 15: การสงเสริมการขายจะมีผลกระทบ
ในเชิงบวกตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีการ
เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จากประชาชนทั้งเพศชายและ
หญิงที่มีอายุต้ังแต 15–59 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหา-
นคร ซึ่งจากการคํานวณจากสูตรของ ยามาเนะ ( Yamane, 
1973 อางถึงใน วิเชียร  เกตุสิงห, 2526) โดยกําหนดความ
เช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% ไดจํานวนของกลุม
ตัวอยาง คือ 399.95 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดใหจํานวนของ
กลุมตัวอยาง มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยกําหนดสถานที่ 
 

ในการตอบแบบสอบถามไว บริเวณหางสรรพสินคาตลาด
และอาคารสํานักงานตางๆ ในยานธุรกิจ และไดใชวิธีการ 
สุมตัวอยางหลายวิธีมาผสมกัน โดยลําดับแรกแบงประชาชน
ในกรุงเทพมหานครออกเปนเขตตางๆ 50 เขต แลวใชวิธี   
สุมแบบอยางงาย (Simple Random Sam-pling) ไดจํานวน 8 
เขต ดังตอไปนี้ คือ เขตลาดพราว เขตบางกะป เขตจตุจักร 
เขตสาธร เขตคลองเตย  เขตปทุมวัน เขตพญาไท เขต-        
ราชเทวี จากนั้นใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา 
(Quota Sampling) กําหนดใหแตละเขตมีเพศชาย 50%      
และเพศหญิง 50% และใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเลือก
ตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยไดใชการสุมแบบ
วิธีพิจารณาถึงความนาจะเปนของตัวอยาง (Probability 
Sampling) เขามาชวย เพื่อใหเกิดการกระจายตัวของกลุม
ตัวอยางและไดกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมมากขึ้น  
 
การออกแบบสอบถาม   

แบบสอบถามที่ใชในครั้งนี้มีการใชคําถามทั้งชนิด
ปลายปดและปลายเปดจํานวนทั้งสิ้น 65 ขอ ซึ่งคําถามใน
สวนของการรับรูโฆษณา ความสนใจ ความรู ทัศนคติ และ
ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดของสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไดใชมาตราวัดแบบ Likert Scale ทั้ง
เชิงลบและเชิงบวก 5 ตัวเลือก คือ  1 = นอยที่สุด/ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง  2 = นอย/ไมเห็นดวย  3 = ปานกลาง/ไมเห็น
ดวยและเห็นดวยพอๆ กัน 4 = มาก/เห็นดวย 5 = มากที่สุด/
เห็นดวยอยางยิ่ง สําหรับคําถามเกี่ยวกับการยอมรับสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการวัดปริมาณซื้อสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของผูบริโภค ไดใชมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scales) 6 ตัวเลือก คือ 0 = ไมเคยซื้อ   
1 = ซื้อนอย 2 = ซื้อคอนขางนอย 3 = ซื้อปานกลาง 4 = ซื้อ
คอนขางมาก 5 = ซื้อมาก 
 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1: แสดงผล Reliability: Coefficient Alpha 

ตัวแปร จํานวนของคําถาม 
(ขอ) 

Standardized 
Coefficient Alpha 

ความสนใจ (Interest) 
การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ความสนใจที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
การไปงานแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
การเขารวมสัมมนาเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ความรู (Knowledge) 
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ประวัติความเปนมาของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ   
เกณฑการคัดสรรสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
ทัศนคติ (Attitude) 
ความไดเปรียบเชิงเทียบ (Relative Advantage)  
ความเขากันไดหรือไปดวยกันได (Compatibility)    
ความยุงยากหรือความสลับซับซอน (Complexity)  
สามารถนําไปทดลองใชได (Trialability)  
สามารถสังเกตได (Observability) 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
ผลิตภัณฑ (Product)  
ราคา (Price)  
ชองทางการจัดจําหนาย (Place)    
การสงเสริมการตลาด (Promotion)      

 
6  
4 
1 
1 

 

7 
4 
5 
 

4 
4 
2 
3 
3 
 

3 
2 
2 
3 

 
0.868 
0.733 

- 
- 

 
0.904 
0.792 
0.872 

 

0.783 
0.763 
0.712 
0.613 
0.769 

 
0.822 
0.755 
0.565 
0.682 

 
การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

ลําดับแรกนําแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรง 
(Validity) โดยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรง-
คุณวุฒิเปนผูพิจารณาและตรวจสอบความตรงตาม เนื้อหา 
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช 
(Wording) แลวจึงนําไปปรับปรุงแกไข และทําการทดสอบ 
(Pre-test) จํานวน 30 ชุด หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ได มา
วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) พรอมกับนํามา
ทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability Analysis) ซึ่งในสวน
ของการรับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทาง
ผูวิจัยไมไดนํามาวิเคราะหองคประกอบและทดสอบความ
นาเชื่อถือ เนื่องจากคําถามในสวนนี้เปน Formative Scale 
ซึ่งผลจากการวิเคราะหสามารถสรุปไดวาตัวช้ีวัดของแตละ
ตัวแปรมีองคประกอบเกาะกลุมกัน สําหรับความนาเชื่อถือ

ไดของเครื่องมือของแตละตัวแปรลวนมีคาสูงกวา 0.50 
หมายถึง เครื่องมือเช่ือถือไดและตัวช้ีวัดสามารถวัดตัวแปร
ตามที่ตองการได ซึ่งไดแสดงไวในตารางที่ 1  

 
วิธีการทางสถิติท่ีใชในงานวิจัย 

ผู วิจัยไดนําขอมูลมาวิ เคราะห  โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS vision 13.0 และใชสถิติในการวิเคราะหดังนี้ 
คือ การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
เพื่อแจกแจงความถี่  (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative 
Method) เพื่ออธิบายขอมูลดังตอไปนี้ คือ ใชวิเคราะหองค 
ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะหความนาเชื่อถือ 
(Reliability Analysis) โดยใชสูตร Cronbach’s Alpha และ



ใชวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แบบถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อใชในการทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 1–15 โดยไดกําหนดคาการตัดสินใจใน
การทดสอบสมมติฐานไวในระดับที่ 0.05 
 
การวิเคราะหและผลลัพธ 
อัตราการตอบ  

จํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มี
จํานวนทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งผูวิจัยไดจัดเตรียมแบบสอบถาม
ไวทั้งสิ้นจํานวน 440 ชุด โดยมีจํานวนแบบสอบถามที่ได
ตอบและใชได จํานวน 400 ชุด คิดเปนอัตราการตอบ 
(Response Rate) เทากับ 90.91%  
 
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

ผลที่ไดจากการการกลั่นกรองตัวช้ีวัดของตัวแปรแตละ
ตัว พบวา คําถามขอ 4.1 ของตัวแปรความรูเกี่ยวกับสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในดานแนวคิดและหลักการ
พ้ืนฐานของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ คําถามขอ 4.10 
ของตัวแปรความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ในดานประวัติความเปนมาของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ และคําถามขอ 5.12 ของตัวแปรทัศนคติที่มีตอ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในดานความสามารถนําไป
ทดลองใชได มีคา Factor Loading คือ 0.686, 0.536, 0.693 
ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาตัวแปรอื่นๆ ในปจจัยเดียวกัน แสดงให
เห็นวาตัวแปรดังกลาวมีแนวโนมที่จะไมมีความสัมพันธ

และไมควรอยูในกลุมเดียวกันกับตัวแปรอื่นๆ ที่มีคา Fac-
tor Loading ที่สูง และเมื่อพิจารณาคา Alpha if  Item 
Deleted พบวา คําถามขอ 4.10 ของตัวแปรความรูที่มีตอ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งในดานประวัติความเปนมาของสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ คําถามขอ 5.12 ของตัวแปร
ทัศนคติที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในดาน
ความสามารถนําไปทดลองใชได คําถามขอ 5.14 ของตัว
แปรทัศนคติที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในดาน
ความสามารถสังเกตได คําถามขอ 6.3 ของตัวแปรปจจัย
ทางดานสวนประสมการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑในดานผลิตภัณฑ และคําถามขอ 6.8 ของตัวแปร
ปจจัยทางดานสวนประสมการตลาดของสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑในดานการสงเสริมการตลาด ถาถูกตัดออก
คาความนาเชื่อถือของ Scale (Standardized Coefficient 
Alpha) จะสูงขึ้น 0.052, 0.019, 0.005, 0.051, 0.037 ตาม 
ลําดับ ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการตัดคําถามขอ 4.10 ขอ 6.3   
และขอ 6.8 ออก  เนื่องจากถาทําการตัดคําถามทั้ง 3 ขอนี้ทิ้ง
จะทําใหคา Standardized Coefficient Alpha สูงขึ้นมากกวา 
0.03 หลังจากนั้นไดทําการวิเคราะห Coefficient Alpha ใหม 
ผลลัพธที่ไดช้ีใหเห็นวา ความนาเชื่อถือ (Reliability) ของตัว
แปรที่มีการตัดคําถามบางคําถามออกมีคาสูงขึ้น ซึ่งคาความ
นาเชื่อถือที่ไดรับทั้งหมดลวนมีคาสูงกวา 0.60 ซึ่งเปนคา     
ที่ยอมรับได โดยตารางที่ 2 ไดแสดงผลลัพธสุดทาย ซึ่งจะ
เปนขอมูลที่ถูกนําไปใชในการทดสอบสมมติฐาน และการ
วิเคราะหขอมูลอื่นๆ ตอไป 

 
ตารางที่ 2: ผลลัพธสุดทาย: Coefficient Alpha 

ตัวแปร จํานวนของคําถาม 
(ขอ) 

Standardized 
Coefficient Alpha 

ความสนใจ (Interest) 
การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ความสนใจที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
การไปงานแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
การเขารวมสัมมนาเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ความรู (Knowledge) 
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ประวัติความเปนมาของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ   
เกณฑการคัดสรรสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
ทัศนคติ (Attitude) 

 
6  
4  
1 
1 

 

7 
3 
5 
 

 
0.826 
0.768 

- 
- 

 

0.863 
 0.612 
0.807 

 



ความไดเปรียบเชิงเทียบ (Relative Advantage)  
ความเขากันไดหรือไปดวยกันได (Compatibility) 
ความยุงยากหรือความสลับซับซอน (Complexity)  
สามารถนําไปทดลองใชได (Trialability)  
สามารถสังเกตได (Observability) 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
ผลิตภัณฑ (Product)  
ราคา (Price) 
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
การสงเสริมการตลาด (Promotion)      

4 
4 
2 
3 
3 
 

2 
2 
2 
2 

0.809 
0.815 
0.717 
0.680 
0.749 

 
0.845 
0.771 
0.748 
0.801 

  
การทดสอบสมมติฐาน 

สําหรับการทดสอบสมมติฐานนั้น จะทําการทดสอบ
โดยใช Multiple Regression Analysis ซึ่งแบงออกเปน 2 
สวน โดยพิจารณาจากตัวแปรตาม คือ การยอมรับสินคา

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และทัศนคติที่มีตอสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑของประชาชนในเขตกรุงเทพ -      
มหานคร 

  
 
ตารางที่ 3: แสดงอิทธิพลของตัวแปรที่มีตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ   

ตัวแปร 
Standardize

d  
Coefficients  

t Sig. 

เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา   
รายได   
การรับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทางสื่อกระจายเสียงและแพรภาพ 
การรับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทางสื่อสิ่งพิมพ 
การรับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทางสื่ออินเตอรเน็ต 
การรับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทางสื่อบุคคล 
ทัศนคติที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ     
ผลิตภัณฑ   
ราคา 
ชองทางการจัดจําหนาย   
การสงเสริมการตลาด 

     -0.015 
0.086 
0.001 
0.022 
0.066 
0.004 
0.044 
0.099 
0.203 
0.033 

     -0.010 
0.181 
0.183 

-0.338 
 1.268 
 0.014 
 0.368 
 1.317 
 0.071 
 0.888 
 2.003 
 2.944 
 0.568 
-0.166 
 2.987 
 3.563 

0.735 
0.206 
0.989 
0.713 
0.189 
0.943 
0.375 

 0.046* 
  0.003** 

0.571 
0.869 

  0.003** 
   0.000*** 

R square = 0.307, F = 13.154, Sig. = 0.000  
*** ระดับนัยสําคัญที่ 0.001 
** ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
* ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 



จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระทั้งหมด 
สามารถอธิบายตัวแปรตามได โดย F = 13.154 ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.000 และมีคา R Square ซึ่งเปนคาที่แสดงถึง
อิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีตอตัวแปรตามเทากับ 
0.307 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบาย
ถึงอิทธิพลที่มีตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต-
ภัณฑไดรอยละ 30.7 สวนอีกรอยละ 69.3 เปนอิทธิพลของ
ตัวแปรอิสระอื่นๆ และเมื่อวัดผลกระทบระหวางตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตามแยกเปนรายคู แสดงใหเห็นดังนี้ คือ 
ตัวแปรดานคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุม
ตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และราย 
ไดตอเดือนไมมีผลกระทบตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (p > 0.05) ตัวแปรดานการรับรูโฆษณา
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของกลุมตัวอยางทางสื่อ
กระจายเสียงและแพรภาพ สื่อสิ่งพิมพ สื่ออินเทอรเน็ตไมมี
ผลกระทบตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(p > 0.05) และตัวแปรทางดานสวนประสมการตลาดของ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในดานผลิตภัณฑและ
ราคาไมมีผลกระทบตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (p > 0.05) 

สําหรับตัวแปรที่มีผลกระทบตอการยอมรับสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑนั้น มีดังนี้ คือ ตัวแปรดานการ
รับรูโฆษณาทางสื่อบุคคลของผูบริโภคจะมีผลกระทบใน
เชิงบวกตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งเปนไปตามสมมติ- 
ฐานที่ 8 ตัวแปรดานทัศนคติที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑจะมีผลกระทบในเชิงบวกตอการยอมรับสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 
0.01) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 9 ตัวแปรทางดานสวน
ประสมการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใน
ดานชองทางการจัดจําหนาย แสดงใหเห็นวาความสะดวก 
สบายในการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจะมีผล 
กระทบในเชิงบวกตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ 14 และตัวแปรทางดานสวนประสมการ 
ตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในดานการสง 
เสริมการตลาด แสดงใหเห็นวาการสงเสริมการขายจะมีผล 
กระทบในเชิงบวกตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ 15 

 
ตารางที่ 4: แสดงอิทธิผลของตัวแปรที่มีตอทัศนคติเก่ียวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

ตัวแปร Standardized  
Coefficients  

t Sig. 

ความสนใจเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
ความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

0.364 
0.518 

9.939 
14.155 

0.000*** 
0.000*** 

R square = 0.550, F = 243.031, Sig. = 0.000  
*** ระดับนัยสําคัญที่ 0.001 
** ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
* ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
  

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระทั้งหมด
สามารถอธิบายตัวแปรตามได โดย F = 243.031 ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.000 และมีคา R Square ซึ่งเปนคาที่แสดงถึง
อิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีตอตัวแปรตามเทากับ 
0.550 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบาย
ถึงอิทธิพลที่มีตอทัศนคติเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 

55 สวนอีกรอยละ 45 เปนอิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่น ๆ 
และเมื่อวัดผลกระทบระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
แยกเปนรายคู แสดงใหเห็นดังนี้ คือ ตัวแปรดานความ
สนใจที่มีตอสินคาหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑจะมีผล 
กระทบในเชิงบวกตอทัศนคติที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ 10 และตัวแปรดานความรูเกี่ยวกับสินคา



หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของผูบริโภคจะมีผลกระทบใน
เชิงบวกตอทัศนคติที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p < 0.001) ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ 11 
 
การอภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา มีเพียงปจจัยในดาน
การรับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทางสื่อ
บุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานชองทางการ
จัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด และทัศนคติเกี่ยวกับ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเมื่อใชคา 
Standardized Coefficients (จากตารางที่ 3) ในการเรียง 
ลําดับความแข็งแกรงของผลกระทบของตัวแปรทั้งหมดที่มี
อิทธิพลตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแลว
พบวา ทัศนคติที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปน
ตัวแปรที่มีความแข็งแกรงของผลกระทบสูงที่สุด รองลงมา 
คือ การสงเสริมการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต-
ภัณฑ ชองทางการจัดจําหนายของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ และการรับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑทางสื่อบุคคล ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ระดับการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใน
ผูบริโภคจะเพิ่มสูงขึ้นมิได หากผูบริโภคมีทัศนคติเกี่ยวกับ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในเชิงลบ  

จากการศึกษาวิจัยยังพบวา ทัศนคติของผูบริโภคที่มี
ตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในดานของคุณลักษณะ
ที่สําคัญของนวัตกรรมทั้ง 5 ดาน อยูในเกณฑเฉลี่ยปาน
กลาง โดยที่ 3 ลําดับสุดทายที่มีคาคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ 
ประเด็นที่วา ประสบการณในอดีตของทานมีสวนเปนอยาง
มากในการสงเสริมใหทานใชสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต-
ภัณฑ โดยสวนใหญทานไมสามารถทดลองใชสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑได และทานคิดวาสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑเปนสินคาที่ตรงกับคานิยมในตัวทานมาก 
ซึ่งทั้ง  3 ประเด็นนี้ อาจเปนสาเหตุที่ทําใหผูบริโภคมี
ทัศนคติในเชิงบวกที่ไมสูงเทาที่ควร ประกอบกับการที่
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ซึ่งเปนปจจัยในดานสวนประสมทางการตลาด
เชนเดียวกันกับชองทางการจัดจําหนายของสินคาหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีความแข็งแกรงของผลกระทบสูง
กวากันเพียงเล็กนอย แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคชอบที่จะ
ไขวควาหาซื้อสินคาที่มีการจัดการสงเสริมการขายที่ดี 
กลาวคือ ถึงแมวาสถานที่จัดจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑจะอยูไกล แตถามีการจัดการสงเสริมการขายที่
สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคได ผูบริโภคก็จะ
เดินทางไปซื้อ และถาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ประเภทใดที่มีการใหสวนลดเปนเปอรเซ็นต การลดราคา 
การใหของแถม ประกอบกับผูบริโภคมีความสะดวกสบาย
ในการซื้อ จะสามารถกระตุนใหผูบริโภคมีปริมาณในการ
ซื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกระทรวงพาณิชย กระทรวงการ
ตางประเทศ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และองคกรภาคเอกชน 
ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานการสงเสริมการ 
ตลาด การจัดจําหนายและการกระจายสินคา รวมถึงสิทธิ-
บัตรและเครื่องหมายการคา ควรคํานึงถึงการเพิ่มโอกาสใน
การทดลองใชสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหกับ
ผูบริโภค อยางเชน การแจกสินคาตัวอยาง มีสินคาใหลอง
ชิม เพิ่มการจัดการสงเสริมการขาย เปนตน เนื่องจากเปน
การสรางประสบการณทางตรงใหกับผูบริโภค และควรทํา
การจัดงานแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหเกิดการ
กระจายทุกมุมเมือง เพื่อเปนการสรางโอกาสใหประชาชน
ไดเขาถึง (Reach) มากขึ้น  

อยางไรก็ตามตัวแปรดานการรับรูโฆษณาสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทางสื่อบุคคลเปนตัวแปรที่มีความ
แข็งแกรงของผลกระทบตอการยอมรับสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑของผูบริโภคตํ่าที่สุดใน 4 ตัวแปร ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการสงเสริมการตลาดของสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ และชองทางการจัดจําหนายของสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ทั้ง 2 ปจจัยเปนการกระตุนผูบริโภคที่
สามารถเห็นผลไดทันที คือ เกิดพฤติกรรมการซื้อ แตการ
รับรูโฆษณาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทางสื่อบุคคล
ของผูบริโภคนั้นเปนเพียงการเสริมแรง (Reinforcement) 
ใหกับทศันคติเทานั้น โดยการที่ผูบริโภครับรูสินคาจากการ
โฆษณานั้น เปนการสรางทัศนคติที่เกิดจากประสบการณ
ทางออม (Indirect Non behavioral Experience) ซึ่งทําให
ผูบริโภคสามารถดึงทัศนคติออกมาจากความจําไดยากกวา
ทัศนคติที่เกิดจากประสบการณตรง (Direct Behavioral 
Experience) และจากการศึกษาวิจัยยังพบวา ผูบริโภคมีการ



รับรูโฆษณาทางสื่อกระจายเสียงและแพรภาพ สื่อสิ่งพิมพ 
และสื่อบุคคล อยูในระดับปานกลาง และการรับรูโฆษณา
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทางสื่ออินเทอรเน็ตมีระดับ
การรับรูที่ตํ่า ซึ่งช้ีใหเห็นวาลักษณะกิจกรรมดังกลาวยังไม
มีประสิทธิผลเพียงพอ ดังนั้นสํานักนายกรัฐมนตรีและ
ภาคเอกชนซึ่งเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่อง
การประชาสัมพันธจึงควรปรับกลยุทธการวางแผนการใช
สื่อตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและเขาถึงผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 
ดวยเหตุที่วาการโฆษณาประชาสัมพันธสามารถสราง
ความรูจักในตัวสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในกับผู 
บริโภค ตลอดจนสามารถกระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติ-
กรรมการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑได ประกอบ
กับสวนใหญขาวสารในการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อ
กระจายเสียงและแพรภาพ สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออินเทอรเน็ต 
เปนการแจงขาวสาร (Information Giving) เทานั้น จึงทําให
ไมสามารถดึงดูดใจใหผูบริโภคสนใจไดเทาที่ควร ทั้งนี้จึง
ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนําเสนอ โดยมีทั้งการ
เผยแพรขาวสารและการจูงใจผูบริโภคใหเกิดพฤติกรรม
การซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑควบคูกันไป  

และจากการศึกษาวิจัยยังพบวา ผูบริโภคมีปริมาณ    
ในการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑโดยเฉลี่ยอยู         
ในระดับต่ํา ซึ่งอาจเนื่องมาจาก สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต-
ภัณฑสามารถตองสนองความตองการของตลาดไดเพียง
เฉพาะคุณสมบัติพ้ืนฐานของสินคาเทานั้น ซึ่งลักษณะของ
สินคายังไมมีความแตกตางจากสินคาอื่นๆ ในทองตลาด 
ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค นวัตกรรมหรือมีการเปลี่ยน 
แปลงที่ดีขึ้น ดังนั้น การจัดการปญหาดังกลาว กระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวง 
ศึกษาธิการ สภาวิจัยแหงชาติ และองคกรภาคเอกชนซึ่ง
เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานการวิจัยและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงบรรจุ
ภัณฑ และการออกแบบ ควรเนนการสงเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยการเพิ่มองคความรูของบุคลากรที่
ผลิตสินคาในทองถิ่น มีการจัดอบรมทักษะการออกแบบ
สินคา ทักษะดานการผลิต และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชในการพัฒนาสินคา เพื่อใหสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑมีมาตรฐานและมีเอกลักษณของสินคาเพิ่มมาก
ขึ้น 

จากการศึกษาวิจัยยังพบอีกวา ผูบริโภคมีความคิดเห็น
โดยรวมในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย 
และการสงเสริมการขายที่เปนกลาง ซึ่งในการที่จะทําให
ผูบริโภคมีความคิดเห็นที่ดีเพิ่มขึ้นไดนั้น เจาหนาที่หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรคํานึงถึงการสรางเอกลักษณของ
ตราสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เนื่องจากเมื่อเปรียบ 
เทียบลักษณะของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑกับสินคา
อื่นๆ ในทองตลาดจะมีลักษณะของสินคาที่ไมแตกตางกัน
มากนัก ดังนั้นการสรางเอกลักษณของตราสินคา (Brand 
Identity) จะสามารถชวยสรางความแตกตางที่ดีของสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑขึ้นในใจผูบริโภค และจะนําไป 
สูการเกิดทัศนคติที่ดี ประกอบกับควรมีการใชการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Com-
munication) หรือเรียกโดยยอวา IMC ซึ่งเปนกลยุทธการ
ประสานงานและการรวมความพยายามทางการตลาดมาใช
กับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคให
ขาวสารและภาพลักษณที่ออกสูผูบริโภคสอดคลองกันและ
มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

สําหรับในสวนของการศึกษาอิทธิพลของความสนใจ
และความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่มีตอ
ทัศนคติ เกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ผลจากการวิจัย
แสดงใหเห็นวา ทั้ง 2 ปจจัยมีอิทธิพลตอทัศนคติเกี่ยวกับ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยเมื่อใชคา Standardized Coefficients (จากตารางที่ 4) 
ในการเรียงลําดับความแข็งแกรงของผลกระทบของตัวแปร
ทั้งหมดที่มีอิทธิพลตอทัศนคติเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑแลว พบวา ความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑเปนตัวแปรที่มีผลกระทบสูงที่สุด รองลงมา
คือ ความสนใจเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
แสดงใหเห็นวา ระดับทัศนคติเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑในเชิงบวกของผูบริโภคจะเพิ่มสูงขึ้นมิได 
หากผูบริโภคไมมีความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ และจากการศึกษาวิจัยยังพบวา ผูบริโภคมีระดับ
ความรูในสวนแนวคิดและหลักการพื้นฐาน ประวัติความ
เปนมา ตลอดจนเกณฑการคัดสรรสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ อยูในเกณฑเฉลี่ยสูง โดยที่ 3 ลําดับสุดทายที่มี
คาคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ประเด็นที่วา สินคาหนึ่งตําบล 
 



หนึ่งผลิตภัณฑที่มีระดับสินคา 3 ดาว หมายถึง สินคา
ระดับกลางที่สามารถพัฒนาสูการยอมรับระดับประเทศ 
และสามารถพัฒนาสูสากลได สถานที่ทองเที่ยว โบราณ-
สถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี บางแหงจัดอยูในหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ที่มีระดับสินคา 2 ดาว หมายถึง สินคาที่สามารถพัฒนาเปน
สินคาระดับกลาง มีการประเมินศักยภาพเปนระยะ ซึ่งอาจ
เปนสาเหตุที่ทําใหสินคาในระดับ 2 และ 3 ดาว ไมไดรับ
การยอมรับจากผูบริโภคเทาที่ควร ประกอบกับการที่ผู 
บริโภคไมทราบวาสถานที่ทองเที่ยว โบราณสถาน ศิลปะ-
วัฒนธรรม และประเพณีบางแหงจัดเปนสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑประเภทหนึ่ง ซึ่งทําใหผูบริโภคไมสนใจ
เทาที่ควร ดังนั้นสํานักนายกรัฐมนตรีและภาคเอกชนที่เปน
หนวยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องประชาสัมพันธจึง
ควรเนนการใหควรรูกับผูบริโภคในประเด็นดังกลาว  

จากการที่ความสนใจเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑเปนตัวแปรที่มีความแข็งแกรงของผลกระทบตอ
ทัศนคติที่ตํ่ากวาตัวแปรทางดานความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ อาจเนื่องมาจากหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑเปนโครงการที่มีกระบวนการการดําเนินงาน 
ไมใชการทําธุรกิจเพื่อขายสินคาเพียงอยางเดียว ซึ่งหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมีแนวคิดและหลักการพื้นฐานในการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการที่แนนอน และมีประวัติความ
เปนมาของสินคา ตลอดจนมีเกณฑการคัดสรรสินคาที่ได
มาตรฐาน ซึ่งการจัดการทั้งหมดนี้จัดทําโดยรัฐบาล เพื่อให
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ในตลาด โดยถาผูบริโภคย่ิงมีความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในเรื่องที่ไดกลาวมาแลวขางตนเพิ่ม
มากขึ้นเทาใด ทัศนคติในเชิงบวกของผูบริโภคที่มีตอสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑตองสูงขึ้นตาม ดังนั้น ในการ
สรางทัศนคติที่มีตอสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใน   
เชิงบวกใหกับผูบริโภค ควรมุงเนนการใหความรูเกี่ยวกับ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในดานตางๆ  เพื่อให
ผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ และจะนําไปสูความเชื่อหรือ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภค ซึ่งจะเปนสิ่งกระตุน
ใหผูบริโภครูสึกสนใจที่จะแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น 
และเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบวา ใน

ภาพรวมผูบริโภคมีระดับความสนใจอยูในเกณฑปานกลาง 
ดังนั้น ในการที่ผูผลิตสินคาและหนวยงานที่เกี่ยวของจะ
สรางระดับความสนใจของผูบริโภคใหสูงเพิ่มขึ้นไดนั้น 
ควรจะมุงเนนการใหความรูเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑในดานตางๆ ทั้งในสวนแนวคิดและหลักการ
พ้ืนฐาน ประวัติความเปนมา ตลอดจนเกณฑการคัดสรร
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหแกผูบริโภค เพื่อเปนการ
ปลูกฝงทัศนคติ และกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตื่นตัวที่
แสวงหาขอมูลเพิ่มมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑในภาพรวม ซึ่งสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมี
สินคามากมายหลายประเภท ดังนั้น ถาตองการใหไดขอมูล
ที่เฉพาะเจาะจงในตัวสินคามากขึ้น จึงสามารถใชกรอบแนว 
คิดนี้เปนแนวทางในการศึกษาเฉพาะสินคาประเภทใดประ 
เภทหนึ่ง หรือใชทดสอบกับนวัตกรรมอื่นๆ และจากการที่
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะประชาชนที่
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้น ในงานวิจัย
ในอนาคตควรมีการกระจายกลุมตัวอยางไปยังผูบริโภค  
ในสวนอื่นๆ ของประเทศ เพื่อจะไดทราบภาพรวมของ
กลุมประชากรทั้งหมด ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบไดวามี
ความแตกตางหรือคลายคลึงกันกับประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครอยางไร ประกอบกับการที่สินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑบางตัวเปนสินคาที่สงออกไปขายยัง
ตางประเทศ ดังนั้น ควรมีการศึกษาอิทธิพลที่มีตอทัศนคติ
และการยอมรับของผูบริโภคตางประเทศ เพื่อนําผลการ 
วิจัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ กลยุทธทางการตลาด และการ
โฆษณาประชาสัมพันธเพื่อการสงออก และสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมีกลุมที่เกี่ยวของหลักๆ อยู 3 กลุม คือ 
กลุมผูบริโภค กลุมผูคาปลีก และกลุมผูผลิต ซึ่งการวิจัยใน
ครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมผูบริโภคเปนหลัก ซึ่งเปน
การศึกษาเพียงดานเดียว ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตสามารถ
ใชกรอบแนวคิดนี้เปนแนวทางเพื่อศึกษาถึงกลุมผูคาปลีก
และกลุมผูผลิต ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลาและ
งบประมาณที่ใชในการวิจัย ทําใหการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
เปนแบบ Cross Sectional Study โดยในการวิจัยในอนาคต 
ควรที่จะทําการศึกษาแบบ Longitudinal Study ซึ่งจะทําให
สามารถทราบความเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่เกิดขึ้น



ในภายหลังได ซึ่งจะทําใหสามารถนําขอมูลไปใชในการ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดและการสื่อสารการตลาด    
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
สรุป 

ผลจากการวิจัยไดช้ีใหผูประกอบการและเจาหนาที่
ของรัฐหรือเจาหนาที่สงเสริมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑเห็นวา ปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของผูบริโภคและปจจัย
ใดบางที่มีผลตอทัศนคติเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑของผูบริโภค ซึ่งทั้ง 2 ฝายสามารถนําผลที่ได
จากการวิจัยในครั้งนี้ไปชวยในการวางแผนกลยุทธการ 
ตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อสรางทัศนคติ  
ในเชิงบวกของผูบริโภคใหเพิ่มมากขึ้น และชักจูงหรือ
กระตุนใหผูบริโภคเกิดการยอมรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหผูบริโภคที่ไมเคยซื้อ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเกิดพฤติกรรมการซื้อและ 
ผูที่เคยซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแลวมีพฤติกรรม
การซื้อสินคาในปริมาณที่มากขึ้น 
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