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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อวิเคราะหและตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถีในจังหวัดสุรินทรกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในจังหวัด
สุรินทร จํานวน 400 คน ไดมาโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางตามสะดวก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่
มีองคประกอบปจจัยสวนผสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อางอิง ประกอบดวย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการตรวจสอบโมเดล ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ย
ระดับความสําคัญปจจัยสวนผสมทางการตลาดโดยรวม อยูในระดับ มาก ( x = 4.03) นอกจากนี้ผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปจจัยผลิตภัณฑมีคาน้ําหนักองคประกอบดานความหลากหลายของประเภทและ
รูปแบบ มากที่สุด ปจจัยราคามีคาน้ําหนักองคประกอบดานระดับราคาที่หลากหลาย ปจจัยการจัดจําหนายมีคา
น้ําหนักองคประกอบดานการแสดงการผลิตสินคา และปจจัยการสงเสริมการตลาดมีคาน้ําหนักองคประกอบดานการ
ลด แลก แจก แถมมากที่สุด ผลการตรวจสอบโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษอยูในเกณฑมาตรฐานโมเดล โดยมีคา Chi-square = 217.959, DF = 120, Chi-square/ DF = 1.816,
GFI = 0.941, AGFI = 0.916, CFI = 0.952, TLI = 0.939, RMSEA = 0.045, SRMR = 0.052 และเมื่อเรียงลําดับ
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องคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดังนี้ ราคา (b = 0.917) ชองทางการจัดจําหนาย (b =
0.724) ผลิตภัณฑ (b = 0.729) และการสงเสริมการตลาด (b = 0.649)
คําสําคัญ: การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ปจจัยสวนผสมทางการตลาด โอท็อปนวัตวิถี
Abstract
This research aimed to analyze and investigate the confirmatory factor analysis of
marketing mix factor for OTOP Inno-Life at Surin province. The sample was the people who was
living in Surin province. There were 400 people which was collected by convenience sampling. The
instrument of this research was a questionnaire which including marketing mix factor such as
product, price, place, and promotion. The statistics for analyzing were descriptive which were
means and standard deviation. Moreover, inference statistics were confirmatory factor analysis and
measurement model. The results found that the important level of marketing mix factor in total
was good ( x = 4.03). Moreover, the result of studying second orders confirmatory factor analysis
found that the factor of product had a highest factor loading in an indicator of a variety of types
and styles of product. While the factor of price had a highest factor loading in an indicator of
various price levels. Furthermore, the factor of place had a highest factor loading in an indicator of
product manufacturing presenting and the factor of promotion had a highest factor loading in an
indicator of sale promotion. Finally, the result of investigating the measurement model found that
the goodness of fit index met the standard values. There were Chi-square = 217.959, DF = 120, Chisquare/ DF = 1.816, GFI = 0.941, AGFI = 0.916, CFI = 0.952, TLI = 0.939, RMSEA = 0.045, SRMR =
0.052. Moreover, the ordering marketing mix factor affecting purchasing of OTOP Inno-Life
confirmed that the price at the first (b = 0.917), the place at the second, (b = 0.724), the product
at the third (b = 0.729), and the promotion at the forth (b = 0.649).
Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Marketing Mix Factor, OTOP Inno-Life
บทนํา
ประเทศไทยมีรายไดสวนหนึ่งมาจากการทองเที่ยวเนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติที่เปนที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ และเมื่อนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมก็จะสงผลตอชุมชนที่อาศัยอยูในบริหาร
แหลงทองเที่ยวนั้น ดังนั้นการสรางชุมชนทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน มีสินคาที่เปนของฝาก ของที่ระลึก และอาหารเฉพาะถิ่นที่เปนรสชาติไทยแท จะทําใหเศรษฐกิจของ
ชุมชนนั้นดีขึ้น ลูกหลานของชุมชนไมตองไปหางานทํานอกชุมชน แตจะกลับมาชวยครอบครัวผลิตงานสรางสรรคที่
อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูและภูมิใจในความเปนคนไทย (ปาริชาติ คุณปลื้ม, 2562 : 21 - 22)
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อยางไรก็ตามในอดีตที่ผานมารัฐบาลไดมีการสงเสริมและพัฒนาชุมชนโดยจัดโครงการหนึ่งที่ไดริเริ่มขึ้น
ตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา คือ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือ โครงการโอท็อป (OTOP) โดยในปจจุบัน
ได ถู ก เปลี่ ย นแปลงไป ตามกรอบแนวคิ ด ด า นการสร า งความสามารถในการแข ง ขั น ในยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579) ที่ไดมุงเนนการพัฒนาภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได เกิดความยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต และมีรายไดที่ดีขึ้น สงผลใหโครงการโอท็อปไดถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการผลักดันขายสินคา
โอท็อปออกจากชุมชนเพียงดานเดียวสูการเพิ่มชองทางสรางรายไดตามความตองการ โดยการขายสินคาอยูในชุมชน
ที่มาจากการทองเที่ยว โดยใชเสนห ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสรางสรรคแปลงเปนรายได เรียกวา
โอท็อปนวัตวิถี (OTOP Inno-Life) ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยูรวมกัน ไมตองแขงขันนําผลิตภัณฑออกไปขาย
นอกชุมชนเปนชุมชนทองเที่ยวที่เปนเจาบานที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทํา ผลิตสินคาและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
เสนทางทองเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสนหดึงดูด และมีคุณคาเพียงพอใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือนและใชจายเงิน
ในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายไดจะกระจายอยูกับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เปนการสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน (Strength with in) และเปนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางแทจริง (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561 : 2 - 3)
จะเห็นวาผูบริโภคมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชนกัน ซึง่ จากเดิมสามารถสั่งซื้อเฉพาะสินคา
โอท็ อ ป อย า งเดี ย วโดยปรั บ เปลี่ ย นมาเป น การเลื อ กเดิ น ทางไปยั ง ชุ ม ชนที่ ข ายสิ น ค า โอท็ อ ปเพื่ อ สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม และความเปนอยูของคนในชุมชน และยังคงสามารถเลือกซื้อสินคาโอท็อปจากชุมชนเหมือนเดิม ซึ่งการที่
ผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาและบริการไดนั้นจําเปนตองพึ่งปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ
(product) ราคา (price) ชองทางจัดจําหนาย (place) และการสงเสริมการตลาด (promotion) โดยในงานวิจัยของ
เกียรติศักดิ์ อิชยานันท (2557 : 33) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยว
ในจังหวัดนครปฐม เรียงตามลําดับไดแกปจจัย ดานราคา ดานการสงเสริมการขาย ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานผลิตภัณฑ และการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาโอท็อปของกลุมวัยรุนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคของนราธิป ภักดีจันทร (2558 : 57) โดยมุงหวังวาผูประกอบการสินคาโอท็อปจะ
สามารถนําแนวทางในการวางแผนการตลาดของสินคาโอท็อปใหตรงกับกลุมเปาหมาย และแกไขปญหาและอุปสรรค
ของการดําเนินงานผลิตสินคา อยางไรก็ตามชุมชน หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของจําเปนจะตอง
พิจารณาวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถีประกอบดวยองคประกอบใดเพื่อการวางแผน
การตลาดสําหรับชุมชนตอไป
ดังนั้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโอท็อปสูโอท็อปนวัตวิถีการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดจึงเปน
ประเด็ นสํ า คั ญที่ จะนํา ไปสู การพั ฒนาโอท็ อ ปนวัต วิถี ข องแต ล ะชุม ชน งานวิจัยนี้จึงได วิเ คราะหและตรวจสอบ
องคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถีในจังหวัดสุรินทร โดยมุงหวังจะเปน
แนวทางในการวางแผนการตลาดและสงเสริมโอท็อปนวัตวิถีของชุมชนใหสามารถแขงขัน มีรายไดเพื่มขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อวิเคราะหและตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถี
ในจังหวัดสุรินทรกับขอมูลเชิงประจักษ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากรูปที่ 1 ตัวแปรแฝงภายใน คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ตัวบงชี้หลัก หรือตัวแปร
แฝงภายนอก ได แก ผลิ ต ภัณ ฑ (product) ราคา (price) การจัด จํา หนา ย (place) และการส งเสริมการตลาด
(promotion) นอกจากนี้ตัวบงชี้เดี่ยว หรือตัวแปรสังเกตได ดังนี้ X1 คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ X2 คือ ความ
หลากหลายของประเภทและรูปแบบ X3 คือ เอกลักษณเฉพาะประจําทองถิ่น X4 คือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
X5 คือ การรับประกันรับคืนสินคา X6 คือ ความใกลเคียงของราคา X7 คือ วิธีการชําระเงิน X8 คือ ความเหมาะสม
ของราคา X9 คือ ระดับราคาที่หลากหลาย X10 คือ การตอรองราคา X11 คือ ความสะดวกในการหาซื้อ X12 คือ
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ความสะอาดและสวยงามของสถานที่ X13 คือ การแสดงการผลิตสินคา X14 คือ การชมสินคาผานทางเว็บไซต X15
คือ ความสะดวกในการเดินทางและจอดรถ X16 คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ X17 คือ การสะสมแตม X18 คือ
การลด แลก แจก แถม X19 คือ การทดลองสินคาตัวอยาง และ X20 คือ การใหขอมูลสินคาที่ถูกตองแมนยํา
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ได แ ก ประชาชนในจั ง หวั ด สุ ริ น ทร จํ า นวน 1,395,567 คน ซึ่ ง เป น ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร, 2560 : 3)
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในจังหวัดสุรินทร จํานวน 400 คน ไดมาโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
ตามสะดวก (convenience Sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากจํานวนตัวแปรทั้งหมด 25 ตัวแปร
ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางอยูระหวาง 10 – 20 เทาของตัวแปรทั้งหมด ซึ่งกลุมตัวอยาง 400 คน คิดเปน 16
เทาของตัวแปรทั้งหมด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ
งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามปจจัยสวนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคในการสั่งซื้อสินคา
โอท็ อ ป นวั ต วิ ถี ใ นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร แบบสอบถามแบ ง ออกเป น 3 ตอน ได แ ก ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ป จ จั ย ส ว นผสมทางการตลาดสํ า หรั บ โอท็ อ ปนวั ต วิ ถี ใ นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร และตอนที่ 3
ขอเสนอแนะ จากนั้นสรางแบบสอบถามจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด และ
พฤติกรรมการสั่งซื้อโอท็อปนวัตวิถีในจังหวัดสุรินทร จากนั้นสรางแบบสอบถามฉบับรางแลวนําเสนอที่ปรึกษาเพื่อ
ปรับปรุงแกไข ดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
(IOC) ได ข อ คํ า ถามที่ มี ค า ความเที่ ย งตรง ระหว า ง 0.50 – 1.00 นํ า แบบสอบถามแล ว มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตาม
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน
30 คน แลวหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟาของครอนบัค ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ
0.801
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดนําแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่อยูในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยไดขอ
ความอนุเคราะหประชาชนที่ประสงคจะเปนอาสาสมัครเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย จากนั้นใหกลุมตัวอยางทํา
แบบสอบถาม เปนระยะเวลา 10 นาที ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสามารถหยุดตอบแบบสอบถามไดทุกเมื่อ
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปรผล
คาเฉลี่ยตามวิธีของไลเกิรต (Likert) บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) ดังนี้ 4.51 – 5.00 มากที่สุด 3.51 – 4.50
มาก 2.51 – 3.50 ปานกลาง 1.51 – 2.50 นอย 1.00 – 1.50 นอยที่สุด จากนั้นวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson's product moment correlation)
วิเคราะหองคประกอบดวยการสกัดองคประกอบหลักรวมกับการหมุนแกนแบบตั้งฉากดวยวิธีโพรแมกซ (Promax
Rotation) โดยกํ า หนดองค ป ระกอบที่ ไ ด มี ค า ไอเกน (Eigenvalue) ตั้ ง แต 1.00 ขึ้ น ไป และตั ว แปรแต ล ะตั ว ใน
องคประกอบตองมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากนั้นวิเคราะหองคประกอบเชิง
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ยืนยันอันดับสอง (second order confirmatory analysis) ในการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปร
แฝงแตละดาน สําหรับโปรแกรมที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ SPSS รุน 22 และ AMOS รุน 20
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถีใน
จังหวัดสุรินทร
1. ผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถีในจังหวัด
สุรินทร
ผลการศึกษาคาเฉลี่ยระดับความสําคัญโดยรวม อยูในระดับ มาก ( x = 4.03, S.D. = 0.42) เมื่อ
พิ จ ารณารายด า น พบว า ผลิ ต ภั ณ ฑ มี ค า เฉลี่ ย สู ง กว า ด า นอื่ น ( x = 4.15, S.D. = 0.50) รองลงมา คื อ การจัด
จําหนาย ( x = 4.03, S.D. = 0.56) การสงเสริมการตลาด ( x = 3.99, S.D. = 0.56) และราคา ( x = 3.94, S.D. =
0.55) ตามลําดับ ผลการทดสอบการแจกแจงของตัวแปร พบวา ความเบ อยูในชวง -0.795 ถึง -0.063 และความ
โดง อยูในชวง -0.597 ถึง 1.668 และเมื่อทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา อยูระหวาง 0.067 ถึง 0.595
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปน
วัตวิถีในจังหวัดสุรินทร
ผลการวิจัย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ตัวบงชื้หลัก
product
b = 0.729
R2 = 0.531
price
b = 0.917
R2 = 0.841
t = 6.319***
place
b = 0.851
R2 = 0.724
t = 6.428***

ตัวบงชี้เดี่ยว
X1
X2
X3
X4
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14

b
0.512
0.725
0.537
0.713
0.603
0.638
0.613
0.655
0.611
0.656
0.561
0.665
0.661

S.E.
0.194
0.143
0.219
0.109
0.116
0.112
0.100
0.09
0.11
0.108

t(C.R.)
7.174***
7.719***
7.392***
9.425***
8.794***
9.871***
9.296***
8.854***
10.191***
10.291***

R2
0.262
0.526
0.288
0.508
0.363
0.407
0.376
0.429
0.373
0.430
0.315
0.443
0.437
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตัวบงชื้หลัก
promotion
b = 0.649
R2 = 0.421
t = 5.869***

ตัวบงชี้เดี่ยว
X16
X17
X18
X19
X20

b
0.664
0.662
0.693
0.634
0.510

S.E.
0.121
0.133
0.131
0.132
0.121

t(C.R.)
8.644***
7.860***
7.577***
6.659***
8.644***

R2
0.441
0.438
0.481
0.402
0.261

จากตารางที่ 1 พบวา ตัวบงชี้เดี่ยว หรือตัวแปรสังเกตได จํานวน X1 – X20 (จากรูปที่ 1 กรอบ
แนวคิดในการวิจัย) ไดถูกนําออกไป 2 ตัวบงชี้ คือ การรับประกันรับคืนสินคา (X5) และความสะดวกในการเดินทาง
และจอดรถ (X15) ซึ่งเกิดจากการหมุนแกนแบบตั้งฉากดวยวิธีโพรแมกซ จากนั้นเมื่อวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง พบวา ตัวบงชี้หลักปจจัยผลิตภัณฑ (product) มีคาน้ําหนักองคประกอบความหลากหลายของ
ประเภทและรู ป แบบ (X2) มากที่ สุ ด (b = 0.725) ป จ จั ย ราคา (price) มี ค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบระดั บ ราคาที่
หลากหลาย (X9) มากที่สุด (b = 0.655) ปจจัยการจัดจําหนาย (place) มีคาน้ําหนักองคประกอบการแสดงการผลิต
สินคา (X13) มากที่สุด (b = 0.665) และปจจัยการสงเสริมการตลาด (promotion) มีคาน้ําหนักองคประกอบการ
ลด แลก แจก แถม (X18) มากที่สุด (b = 0.693)
ผลการตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถีใน
จังหวัดสุรินทร
ผลการวิจัย ดังรูปที่ 2 และเมื่อพิจารณารูปที่ 2 พบวา ผลการตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยันดวย
โมเดลการวัด ตัวแปรปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑมาตรฐานโมเดล โดยมีคา Chi-square = 217.959,
DF = 120, Chi-square/ DF = 1.816, GFI = 0.941, AGFI = 0.916, CFI = 0.952, TLI = 0.939, RMSEA =
0.045, SRMR = 0.052 เมื่อวิเคราะหดัชนีตรวจสอบความตรงของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ (คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, 2558 : 52 - 55) และการตรวจสอบดัชนีความสอดคลองของโมเดล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
ดัชนีความสอดคลอง
Chi-square/ DF
GFI
AGFI
CFI
TLI
SRMR
RMSEA

เกณฑการพิจารณา
< 2.0
0.90 - 0.95
0.90 - 0.95
> 0.95
> 0.90
< 0.08
< 0.05

คาที่ได
1.816
0.941
0.916
0.952
0.939
0.052
0.045

ระดับความสอดคลอง
สอดคลองดี
สอดคลองพอใช
สอดคลองพอใช
สอดคลองดี
สอดคลอง
สอดคลองดี
สอดคลองดี
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จากตารางที่ 2 พบวา มีระดับความสอดคลองทุกดัชนี นั่นคือโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัย
สวนผสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถีในจังหวัดสุรินทรมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

รูปที่ 2 ผลการตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถี
ในจังหวัดสุรินทร
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นอกจากนี้เมื่อเรียงลําดับองคประกอบของปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถีใน
จังหวัดสุรินทร ดังนี ราคา (b = 0.917) ชองทางการจัดจําหนาย (b = 0.724) ผลิตภัณฑ (b = 0.729) และการ
สงเสริมการตลาด (b = 0.649) ผลการวิเคราะหความสัมพันธของแตละองคประกอบ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (product) พบวา คุณภาพของผลิตภัณฑ (X1) มีความสัมพันธกับเอกลักษณเฉพาะ
ประจําทองถิ่น (X3) ความหลากหลายของประเภทและรูปแบบ (X2) มีความสัมพันธกับเอกลักษณเฉพาะประจํา
ทองถิ่น (X3) และความหลากหลายของประเภทและรูปแบบ (X2) มีความสัมพันธกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
(X4)
2. ราคา (price) พบวา ความใกลเคียงของราคา (X6) มีความสัมพันธกับความเหมาะสมของราคา
(X8) วิธีการชําระเงิน (X7) ความสัมพันธกับความเหมาะสมของราคา (X8) และวิธีการชําระเงิน (X7) ความสัมพันธ
กับการตอรองราคา (X10)
3. การจัดจําหนาย (place) พบวา ความสะอาดและสวยงามของสถานที่ (X12) มีความสัมพันธกับ
การแสดงการผลิตสินคา (X13)
4. การสงเสริมการตลาด (promotion) การโฆษณาประชาสัมพันธ (X16) มีความสัมพันธกับการ
สะสมแตม (X17) การโฆษณาประชาสัมพันธ (X16) มีความสัมพันธกับการลด แลก แจก แถม (X18) การโฆษณา
ประชาสัมพันธ (X16) มีความสัมพันธกับการทดลองสินคาตัวอยาง (X19) และการทดลองสินคาตัวอยาง (X19) มี
ความสัมพันธกับการใหขอมูลสินคาที่ถูกตองแมนยํา (X20)
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถี
ในจังหวัดสุรินทร โดยสรุปผลการวิจัยดังนี้ คาเฉลี่ยระดับความสําคัญที่มีผลตอการสั่งซื้อสินคาโดยรวม อยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาแตละปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ระดับความสําคัญดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย
มากกวาคาอื่น รองลงมา คือ ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคา ตามลําดับ ซึ่งไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ อิชยานันท (2557 : 37) ที่มีระดับคาเฉลี่ยปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมเรียงตามลําดับจากนอยไปหามาก ไดแก ดานราคา ดานการ
ส ง เสริ ม การขาย ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย และด า นผลิ ต ภั ณ ฑ และไม ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นราธิ ป
ภักดีจันทร (2558 : 61 - 62) ที่มีระดับคาเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาโอท็อปของกลุมวัยรุนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค เรียงตามลําดับจากนอยไปหามาก ไดแก ชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ ราคา และชองทาง
การจัดจําหนาย ทั้งนี้เนื่องจากบริบทของพื้นแตกตางกัน ดังนั้นสินคาและบริการซึ่งเกิดจากชุมชนและวัฒธรรมที่
ตางกันจึงทําใหความคิดเห็นของผูบริโภคแตกตางกันดวย
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปจจัยผลิตภัณฑมีคาน้ําหนักองคประกอบ
ดานความหลากหลายของประเภทและรูปแบบ มากที่สุด เนื่องจากผูบริภาคที่เดินทางไปทองเที่ยวในชุมชนนวัตวิถีมี
หลากหลายทั้งที่เปนคนไทยและคนตางชาติ ซึ่งการมีประเภทและรูปแบบของสินคาและบริการที่หลากจะทําให
เปนไปตามความตองการของผูบริภาคที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชสรัญ รอดยิ้ม และโรจนี พิริยะเว
ชากุล (2562 : 114) สําหรับปจจัยราคามีคาน้ําหนักองคประกอบดานระดับราคาที่หลากหลาย เนื่องดวยการกําหนด
ราคาที่หลากหลายตามคุณภาพของสินคาโอท็อป นวัตวิถีที่มีคุณภาพมากราคาจําเปนตองสูง ดังนั้นหากมีระดับราคา
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ที่หลากหลายตามคุณภาพของสินคาจะชวยใหผูบริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชัชสรัญ รอดยิ้ม และโรจนี พิริยะเวชากุล (2562 : 114) ปจจัยการจัดจําหนายมีคาน้ําหนักองคประกอบ
ดานการแสดงการผลิตสินคา ทั้งนี้เนื่องจากโอท็อปนวัตวิถีไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการผลักดันขายสินคาโอท็อป
ออกจากชุมชนเพียงดานเดียวสูการขายสินคาอยูในชุมชนที่มาจากการทองเที่ยว หากชุมชนใดมีการแสดงการผลิต
สินคาก็จะยิ่งเพิ่มจุดทองเที่ยวใหกับชุมชนอีกดวย สอดคลองกับ กรมการพัฒนาชุมชน (2561 : 2) และปจจัยการ
สงเสริมการตลาดมีคาน้ําหนักองคประกอบดานการลด แลก แจก แถมมากที่สุด เนื่องจากเปนการสงเสริมการขาย
(sale promotion) เพื่อกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย เหมือนโพธิ์ (2560 : 1710)
ผลการตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถีในจังหวัด
สุรินทรดวยโมเดลการวัด พบวา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑมาตรฐานโมเดล โดยมีคา
Chi-square = 217.959, DF = 120, Chi-square/ DF = 1.816, GFI = 0.941, AGFI = 0.916, CFI = 0.952, TLI
= 0.939, RMSEA = 0.045, SRMR = 0.052 ซึ่งกําหนดสัดสวนคา Chi-square/ DF นอยกวา 2 และดัชนีกลุม GFI,
AGFI, CFI, TLI มากกว า 0.90 ส ว นดั ช นี RMSEA ที่ กํ า หนดไว ที่ ร ะดั บ น อ ยกว า 0.05 และ SRMR ที่ กํ า หนดไวที่
ระดับนอยกวา 0.08 สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวันต สิทธิไทยและสุรพิชย พรหมสิทธิ์ (2556 : 205) ในการศึกษา
กลยุทธการตลาดบริการธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเลเพื่อสรางศักยภาพทางการทองเที่ยว ซึ่งพบวา
โมเดลองคประกอบกลยุทธทางการตลาดบริการของธุรกิจรานอาหารในแหลงทองเที่ยวชายทะเล ในกลุมลูกคา
ชาวตางชาติที่ไดมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโอท็อปนวัตวิถีควรสงเสริมใหชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่มี
ความหลากหลายทั้งประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑตามกลุมเปาหมายเพื่อเปนทางเลือกใหแกผูบริโภค ควร
กําหนดราคาที่แตกตางกันมีหลากหลายราคาตามประเภท รูปแบบ และคุณภาพของสินคาและบริการโดยอาจ
จัดเปนบรรจุภัณฑที่มีหลายระดับราคาเพื่อใหเห็นตัวเลือกที่หลากหลาย ในแตละชุมชนควรจัดใหมีจุดทองเที่ยวใน
การแสดงการผลิตสินคาเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามามากยิ่งขึ้น และควรมีลด แลก แจก แถมเพื่อกระตุนใหเกิด
การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
2. โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับโอท็อปนวัตวิถีในจังหวัด
สุรินทรมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้นชุมชนควรไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดไปพรอมกับการพัฒนาโอท็อปนวัตวิถี
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ เนื่องสถานการณของโลกมี
การเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือโรคระบาด ซึ่งลวนเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผล
ใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปจึงควรศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อโอท็อปนวัตวิถีและวิเคราะหหาสมการ
พยากรณเพื่อการวางแผนกลยุทธในการสงเสริมและพัฒนาโอท็อปนวัตวิถีตอไป
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