
1 

 

                   ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคร้านปฐมบุญนิยม 

                ในจังหวดันครปฐม 

THE MARKETING FACTORS AFFECTING CONSUMER BUYING OF PRODUCTS 

 PATHOM BOONNIYOM COMMUNITY STORE  IN NAKHON PATHOM PROVINCE 

ขอบฟ้า  ศรีสุข 

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ผูรั้บผิดชอบบทความ 

Khobfar srisuk 

Khobfar srisuk@gmail.com 

Facalty of  Bidomrdd Administration Program in Marketing, Ramkhamhaeng university 

Corresponding author. 

บทคัดย่อ  

          การวิจยัมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญนิยม  

จงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้น

กระบวนการบริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ   

         กลุ่มตวัอยา่ง คือผูซ้ื้อสินคา้อุปโภค และบริโภคร้านปฐมบุญนิยม ในจงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

         ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5, และ

เพศชายจาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อย 39.5, ส่วนใหญ่มีอาย ุ 51- 60 ปี จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5, มีสถานภาพ

สมรส จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3, มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5, 

ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 10,000  บาท จาํนวน 132  คน คิดเป็นร้อยละ 33.0, มีผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั

และอาชีพอิสระ จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8,   
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             ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นดา้นปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญนิยม ใน

จงัหวดันครปฐม   โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นบุคคล ส่วนรายดา้นท่ีมี

ระดบัมาก คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 

คําสําคัญ : กลุ่มผูบ้ริโภค, ปัจจยัทางการตลาด 

ABSTRACT 

The objective is to study  Marketing factors affecting consumer buying Pathom Booniyom Community 

Store, In Nakhon Pathom province. Namely product, price, distribution, promotion, people, service process and 

physical environment.  

The population in this research is consumers who purchase product  The Pathom Booniyom Community 

Store that responded to the questionnaire was 400 persons. The instrument used for data collection was the 

questionnaire. The data analysis was done using computer software to find frequency, percentage, means (�̅�𝑥)  and 

standard deviation (S.D).  

The research found that respondent 400 people, most of them were female at 242 persons counted as 60.5 

% and male at 158 persons counted as 39.5%. Most age between 51-60 years old 98 persons counted as 24.5%, 

Married 189 persons counted as 47.3%, single 163 counted as 40.8% and divorce 48 counted as 12.0%. Most are 

Bachelor’s degree 154 persons counted as 38.5%. Most have average income per month lower than 10,000 baht 

132 persons counted as 33%. Most ate private employees and freelance 107 persons counted as 26.8%. 

The research found that the opinion of marketing factor affecting consumer buying product in The Pathom 

Booniyom Community Store, Nakhon Pathom province, overall at a high level when considering each aspect, it 

was found that the product, price, physical environment, service process and people wear the highest level. As for 

the aspects that are in the high level as distribution and promotion. 

Keyword: Customers,  Marketing Factors. 
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บทนํา 

        ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี  นาํไปสู่การพฒันาในหลายๆดา้นของสังคม  มนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์ทาง 

เทคโนโลยเีพื่อการบริโภค  ไดอ้ยา่งสะดวกสบายท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา  แต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นพร้อมกบัความเจริญกา้วหนา้ดา้น 

วตัถุ  คือความเสียหายต่อแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเร่ืองการสูญเสียแหล่งนํ้า  ป่าไม ้และระบบนิเวศท่ี 

สมดุล ฝุ่ นควนัพิษจากภาคการขนส่ง  นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  ขยะเน่าเสียจากการไม่มีระบบจดัการท่ีดี  

รวมทั้งสารเคมีทางการเกษตรท่ีเป็นพิษปนเป้ือนในอาหาร 

         จากขอ้มูลสถิติของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีเปิดเผยถึงผลการทดสอบการปนเป้ือนสารเคมีท่ีเป็นพิษ

ในอาหาร ซ่ึงเกิดขึ้นจากกระบวนการการผลิต ทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม มีสถิติในปริมาณท่ีสูงขึ้นเร่ือย 

ๆ ในแต่ละปี  ทาํใหผู้วิ้จยัมีแนวคิดและมีการคน้หา แหล่งจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ปลอดสารปนเป้ือนท่ีเป็นพิษ  ซ่ึงร้าน

ปฐมบุญนิยม เป็นหน่วยงานหน่ึงของชุมชนบุญนิยมปฐมอโศก ท่ีมีแนวคิดอุดมการณ์ เป็นส่ือกลาง ระหวา่งผูผ้ลิต

และผูบ้ริโภค ใหโ้อกาสผูผ้ลิตไดส้ร้างผลิตภณัฑป์ลอดสารพิษ ทางร้านเป็นช่องทางจาํหน่ายสินคา้ปลอดภยั   จน

ไดรั้บความเช่ือถือ และไวว้างใจจากผูบ้ริโภค ซ่ึงทาํใหผู้วิ้จยัมีความสนใจ ตอ้งการทราบเหตุผลของการใชบ้ริการ

ของผูบ้ริโภค จึงทาํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงของการบริการ ผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัคร้ังน้ี  

คาดวา่น่าจะไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหาผูใ้ห้บริการไดส้ะทอ้นมา  เพื่อเป็นขอ้มูลต่อยอดในหลาย ๆ ดา้น

ของการบริหารภายในองคก์ร  และคาดหวงัวา่  ผลการวิจยัน้ี  เป็นเสมือนส่ือกลาง หรือตวัแทนการส่ือสาร ไปยงั

ผูผ้ลิต ผูค้า้ และผูบ้ริโภค จะไดน้าํไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้ง 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

       เพื่อศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญนิยม  ในจงัหวดันครปฐม 

  ขอบเขตของการวิจัย 

        การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญนิยม ในจงัหวดันครปฐม มี

ขอบเขตในการวิจยั ดงัน้ี  

        ขอบเขตด้านเนือ้หา  

         ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย        

1.         ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคสินคา้ร้านปฐมบุญนิยม ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบัการศึกษา   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 



4 

 

        ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 

                 ดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคคล  ดา้นกระบวนการ

บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

     ขอบเขตด้านประชากร  

              ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ประชากรหรือจาํนวนลูกคา้ทั้งหมดท่ีมาใชบ้ริการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคร้าน

ปฐมบุญนิยม ในจงัหวดันครปฐม  จาํนวน 400 คน ผูวิ้จยัไดใ้ช ้วิธีการหาค่าสูตรคาํนวณตวัอยา่ง ของ W.G. Cochran 

(1953) โดยผูวิ้จยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งเป็นร้อยละ 50 หรือ 0.50 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

95 และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 5 หรือ 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งใชข้นาด

กลุ่มตวัอยา่ง 384 คน ตวัอยา่งจึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ ผูวิ้จยัใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คนซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑ์

ตามท่ีเง่ือนไขกาํหนด ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

      ขอบเขตด้านระยะเวลา 

         การศึกษาคร้ังน้ีกระทาํการศึกษาในระหวา่งช่วงเดือน  กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2565 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      1.  เพื่อทราบถึงปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญนิยม ในจงัหวดันครปฐม 

     2. เพื่อเป็นปัจจยัขอ้มูลนาํไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลสู่การปรับปรุงแกไ้ขในการพฒันาต่อยอดเชิงกลยทุธ์ทาง

การตลาดในหน่วยงาน  และองคก์ร 

     3. เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้นาํไปสู่การปรับปรุงพฒันา กลยทุธ์และนโยบายทางการคา้ของร้านปฐม

บุญนิยม รวมไปถึงองคก์รสถาบนับุญนิยมทุกเครือข่าย                   

กรอบแนวคิดงานวิจัย                 ตัวแปรอิสระ (X)                                            ตัวแปรตาม (Y) 

 

 

 

 

              ปัจจยัส่วนบคุคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.ระดบัการศึกษา 

5.รายไดต่้อเดือน 

6.อาชีพ 

 

ก    ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2.ดา้นราคา 

3.ดา้นการจดัจาํหน่าย 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5.ดา้นบุคคล 

6.ดา้นกระบวนการบริการ 

7.ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

           เชอร์ชิลล ์  และปีเตอร์ (Churchill and Peter,1998:22)ใหค้วามหมายวา่ ส่วนประสมทางการตลาดคือการนาํ

เคร่ืองมือกลยทุธ์ทางการตลาดมาใชร่้วมกนัเพื่อสร้างสรรคค์ุณค่าใหก้บัลูกคา้ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

เคร่ืองมือหรือองคป์ระกอบหลกัของส่วนประสมทางการตลาด คือ 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์  ราคา  ช่องทางการจดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ และการส่งเสริมการตลาด   

          ฟิลลิป คอทเลอร์  Kotler (1997, p. 92)  ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix)  หมายถึง   ตวัแปรของ

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้  บริษทัหรือองคก์รมกัมาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการ  และ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย      แต่เดิมส่วนประสมทางการตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปร เท่านั้น 

(4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์  และการส่งเสริมการตลาด  ต่อมามีการคิดตวัแปร

เพิ่มเติมขึ้นมา อีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล  กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ เพื่อใหส้อดคลอ้ง กบัแนวคิดท่ี

สาํคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกได ้ วา่เป็นส่วน

ประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

    แนวคิดทางการคา้บุญนิยมของปฐมบุญนิยม           

         หลกัการและแนวทางท่ีชาวบุญนิยมทาํการคา้ขายกบัสังคม ประกอบไปดว้ย  อุดมการณ์การคา้ 4 ระดบั  (1) 

กาํหนดค่าตํา่กว่าราคาตลาด : หมายถึง ยงัเป็นบาปเป็นหน้ีโดยธรรม (2) กาํหนดราคาเท่าทุน : หมายถึงไม่เป็นบุญไม่

เป็นบาปเสมอตวั  (3)กาํหนดราคาตํา่กว่าทุน : หมายถึง เป็นบุญยิง่ ตํ่ามาก ยิง่ไดบุ้ญมาก  (4)ให้ฟรีเป็นบุญแน่แท้ :

หมายถึง เต็มใจให ้บริการไม่มีเล่ห์  หลกัการคา้บุญนิยม  5 ขอ้ ประกอบไปดว้ย  (1) ขายถูก :หมายถึง ขายสินคา้ราคา

ถูกกวา่ทอ้งตลาด  คิดกาํไรส่วนต่างใหน้อ้ยท่ีสุด  (2) ไม่ฉวยโอกาส : หมายถึง ไม่ช่วงชิงโอกาส การไดเ้ปรียบทางการ

คา้  (3) ขยนั อุตสาหะ : หมายถึง บุคคลท่ีทาํการคา้บุญนิยมให้ถือ ความขยนัเป็นสาํคญั  การเสียสละคือตน้ทุนแรงงาน

ท่ีบริสุทธ์ิ สู่สังคม (4) ประณีต ประหยดั : หมายถึง ความละเอียดรอบคอบ  นาํไปสู่การประณีตประหยดั ใส่ใจความ

คุม้ค่า ในการซ้ือขายแลกเปล่ียน (5) ซ่ือสัตย์ และเสียสละ : หมายถึง ความตรงไปตรงมา ไม่มีเล่ห์เหล่ียม 

 

    งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

            ปุญญาภา นาคสินธ์ุ (2559)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกใช ้

บริการธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบงัจงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัต่าง ๆ 7 ดา้น คือ 

ดา้นผลิตภณัฑธ์นาคารและบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้น
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บุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ภาพรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  โดยรวม ดา้น

กระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด ดา้นสถานท่ี/ การจดัจาํหน่าย ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ธนาคารและบริการมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

            ชญานิล ขนอน (2560)  ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) สาํหรับธุรกิจบริการท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการใชบ้ริการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา เขาปีบ จงัหวดัชุมพร    โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบเฉพาะเจาะจงจาํนวน 405 ชุด ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจสาํหรับธุรกิจบริการท่ีมีผลต่อ

การใชบ้ริการธนาคาร โดยเรียงลาํดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของธนาคาร และเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ ใหบ้ริการของธนาคารมีความ

ทนัสมยั และสามารถไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นบุคคล ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.05           

           นํ้าทิพย ์ เนียมหอม  (2560)  ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษา

ในวิทยาลยัเทคโนโลยีวิบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา  สรุปโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรก คือ ดา้นบุคคล  

รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา   อนัดบัสุดทา้ยคือดา้นสถานท่ี อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

พบวา่ นกัศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม สาขาท่ีกาํลงัศึกษาอยูแ่ละรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบั

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษาในวิทยาลยัเทคโนโลยวิีบูลย์

บริหารธุรกิจรามอินทรา โดยภาพรวม และรายดา้นแตกต่างกนั ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

              สโรชา นนทรั์กษานุกูล (2560)  ศึกษาเร่ือง การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์CP EASY SNACK ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเวน่ ในจงัหวดันนทบุรี     ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21-30ปี  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานโรงงาน ระดบัการศึกษาสูงกวา่

ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์CP EASY 

SNACK ไม่แตกต่างกนัโดยรายไดเ้ฉล่ีย อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากการศึกษาการส่งเสริม

การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์CP EASY SNACK  พบวา่ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์(�̅�𝑥=0.474 ) ดา้นการขายโดยบุคคล  (�̅�𝑥=0.310 ) ดา้นการเจาะตลาด  ทางตรง(�̅�𝑥=0.223) และ

ดา้นการส่งเสริมการขาย (�̅�𝑥=0.185) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์CP EASY SNACK 

             ณฐัพศัพนธ์   แสวงทรัพย ์ (2561)  ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคในตลาดนดัชุมชน ในเขตอาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือ
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สินคา้ในตลาดนดัชุมชนในเขตอาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล 

วิเคราะห์ และทดสอบ สมมุติฐานดว้ยสถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้ และบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคคล  ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ความพึงพอใจ การซ้ือซํ้าและการบอกต่อท่ีระดบั สาํคญัทางสถิติ 0.05  

           แครีน ริเกอ (2561) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นแอปพลิเคชัน่ 

Shopee ในเขตเมืองพทัยา  สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี (1)ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนมากเป็นเพศหญิง 308 คน คิดเป็นร้อยละ 

77.0 ส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี จาํนวน 291คนคิดเป็นร้อยละ 72.8 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 273 คน คิด

เป็นร้อยละ 68.3 ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน239คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 10,000 - 20,000บาท จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0  (2) ปัจจยัทางการตลาด สรุปผลภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบั 

มาก ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล อยุใ่นระดบัปานกลาง

ตามลาํดบั 

          โสภณา  ศิริสุนทรสกุล (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม

ปราศจากนํ้าตาล ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่  (1) ผูบ้ริโภคตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

420 คนส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 และเพศชายจาํนวน 162 คน คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 38.60  (2)ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมปราศจากนํ้าตาลของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นราคา  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนราย

ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดตามลาํดบั 

วิธีดําเนินการวิจัย  

           เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)และใชวิ้ธีการ

เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม(Questionnaire) 

        ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

              ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ประชากรหรือจาํนวนลูกคา้ทั้งหมดท่ีมาใชบ้ริการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคร้าน

ปฐมบุญนิยม ในจงัหวดันครปฐม  
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        กลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัไดใ้ช ้ วิธีการหาค่าสูตรคาํนวณตวัอยา่ง ของ W.G. Cochran (1953) โดยผูวิ้จยัใชก้ารสุ่ม

ตวัอยา่งเป็นร้อยละ 50 หรือ 0.50 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความ

คลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 5 หรือ 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 384 คน 

ตวัอยา่งจึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ ผูวิ้จยัใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คนซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไข

กาํหนด ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

        เคร่ืองมือที่ใช้วิจัย 

        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  แบบสอบถามโดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

            ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนบุคคล เป็นคาํถามท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย  

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ  มี 6 ขอ้  

            ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความคิดเห็นในการเลือกซ้ือสินคา้บริโภค 7 ดา้น  ลกัษณะแบบสอบถามเป็น

มาตรประเมินแบบ ลิเคิร์ต  (Likert Scale) 5 ระดบัไดแ้ก่  มากท่ีสุด = 5  มาก = 4 ปานกลาง  = 3  นอ้ย = 2 นอ้ยท่ีสุด = 1 

         การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

       สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญนิยม ในจงัหวดันครปฐม 

และทาํการตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งในเน้ือหา  ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษา

ท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑก์ารตรวจในแต่ละขอ้ดงัน้ี 

              วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี  

1. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่  0.50  - 1.0   มีค่าความเท่ียงตรง ถือวา่ใชไ้ด ้

2. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่  0.00 – 0.49  ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

          การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรท่ีกาํหนดไว ้2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก

ใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามท่ีเป็นแบบฟอร์มออนไลน์โดยใชโ้ปรแกรม Google Form และกลุ่มท่ีสองแจก ดว้ย

กระดาษแบบสอบถาม ท่ีร้านปฐมบุญนิยม 

           การวิเคราะห์ข้อมูล  
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            ผูศึ้กษาวิจยัทาํการประมวลขอ้มูลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์  

      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

     1. ค่าร้อยละ (percentage)  สาํหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  

     2. ค่าเฉล่ีย ( �̅�𝑥 )  

    3. คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูซ้ื้อสินคา้ของผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญ

นิยม ในจงัหวดันครปฐม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

            ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี  1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 และเพศชายจาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อย 39.5 ส่วนใหญ่มีอาย ุ 

51-60 ปี จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 , รองลงมา อาย ุ41-50ปี จาํนวน 95 คนและอาย ุ61ปี-ขึ้นไป จาํนวน 95 

คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 เท่ากนั , อาย ุ31-40ปี จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0   อาย ุ21-30ปี จาํนวน 37 คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.3 และอาย ุ15-50 ปี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 189 

คน คิดเป็นร้อยละ 47.3  รองลงมามีสถานภาพโสด 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนั

อยู ่  จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามลาํดบั , ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 154 คน คิดเป็น

ร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ ม.3 หรือตํ่ากวา่ จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3, สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 78 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.5   ม.6 หรือ/ปวช. /ปวส. จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามลาํดบั  โดยส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 

ไม่เกิน 10,000  บาท จาํนวน 132  คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 99 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.8   รายได ้20,001  -  35,000  บาท จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3  รายได ้35,001 - 50,000 บาท จาํนวน 

51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากวา่ 50,001 บาทขึ้นไป จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8  รองลงมา คือ 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ /พนกังาน ร.ร./มหาวิทยาลยั จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3, พนกังาน

บริษทัเอกชน/องคก์ร จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5   เกษตรกร/แม่บา้น/รับจา้งทัว่ไป  64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 

เกษียณ/วา่งงานและอ่ืน ๆ  จาํนวน 61คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และนกัเรียน-นกัศึกษา จาํนวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 

5.3 ตามลาํดบั 
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         ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญนิยม ในจงัหวดันครปฐม   โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นบุคคล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ส่วนรายดา้นท่ีมีระดบัมาก คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิจัย  

       ปัจจยัส่วนบุคคล 

         การศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญนิยมในจงัหวดันครปฐม  ผูต้อบ

แบบสอบถาม 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5, และเพศชายจาํนวน 158 คน คิด

เป็นร้อยละ 39.5, ส่วนใหญ่มีอาย ุ 51-60 ปี จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5, ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 

189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3, ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5, ส่วนใหญ่มี

รายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 10,000  บาท จาํนวน 132  คน คิดเป็นร้อยละ 33.0,  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/

อาชีพอิสระ จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8   

      ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญนิยม ในจงัหวดันครปฐม 

          ความคิดเห็นของผูซ้ื้อสินคา้ของผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญนิยม ในจงัหวดันครปฐม   โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการบริการ 

และดา้นบุคคล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนรายดา้นท่ีมีระดบัมาก คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริม

การตลาด ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 

           การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญนิยม ในจงัหวดันครปฐม

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นบุคคล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนรายดา้นท่ีมีระดบัมาก คือ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติมดงัน้ี  

        1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก

ท่ีสุด คือ ผูบ้ริโภคพิจารณาซ้ือสินคา้สาํคญัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ผลิตภณัฑใ์หค้วามสบายใจเป็นบุญกุศล

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและศาสนา ผลิตภณัฑส์าํคญัต่อสุขภาพเป็นหลกั ผูบ้ริโภคพิจารณาซ้ือตามความจาํเป็นต่อ

การบริโภค (ปัจจยั4)   ตามลาํดบั   ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  แครีน ริเกอ (2561)  พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ี
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มีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นแอฟพลิเคชัน่ Shopee ในเขตเมืองพทัยา  เรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบั มาก ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล อยูใ่นระดบัปานกลางตามลาํดบั 

         2.  ดา้นราคา โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 

คือ แสดงป้ายราคาท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง  ความเหมาะสมของปริมาณและราคาสินคา้ ราคาสินคา้ถูกกวา่ตลาดทัว่ไป  

มาตรฐานสินคา้ตรายีห่อ้ ทะเบียนสินคา้มีผลต่อการเลือกซ้ือ  และคุณภาพของผลิตภณัฑสิ์นคา้เหมาะสมกบัราคา  

ตามลาํดบั    ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   โสภณา  ศิริสุนทรสกุล  (2561) พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล

ต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมปราศจากนํ้าตาล ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี  ดา้น

ราคา  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนรายดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาดตามลาํดบั 

        3.  ดา้นการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นสาํคญั

มากท่ีสุด คือ ผูบ้ริโภคสามารถเดินทางเขา้ซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก  รองลงมาระดบัความคิดเห็นสาํคญัมาก คือ การ

จดัเรียงสินคา้ใหโ้ดดเด่นสังเกตไดง่้าย เขา้ถึงขอ้มูลสินคา้ไดง่้าย และผูบ้ริโภคสามารถเขา้ซ้ือในช่องทางออนไลน์ได้

สะดวก  ตามลาํดบั ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐัพศัพนธ์  แสวงทรัพย ์ (2561)  พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดนดัชุมชนในเขตอาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เรียงจาก

มากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล  

ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจ 

การซ้ือซํ้า และการบอกต่อท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

        4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็น

สาํคญัมาก  คือ ผูบ้ริโภคไดรั้บคาํแนะนาํการซ้ือสินคา้โดยบุคคลอ่ืน  สินคา้มีใหเ้ปรียบเทียบหลากหลาย  กิจกรรมลด

ราคาในวนัสาํคญัมีผลต่อการเลือกซ้ือ  การแจกและแถมสินคา้มีผลต่อการเลือกซ้ือ  และการประชาสัมพนัธ์สินคา้

ผา่นส่ือ TV ส่ือวิทย ุส่ือออนไลน์  ส่ือส่ิงพิมพมี์ผลต่อการเลือกซ้ือ   ตามลาํดบั ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สโรชา 

นนทรั์กษานุกูล (2560)  พบวา่การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ CP EASY 

SNACK ในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ ในจงัหวดันนทบุรี   เรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการประชาสัมพนัธ์

(�̅�𝑥=0.474 ) ดา้นการขายโดยบุคคล  (�̅�𝑥=0.310 ) ดา้นการเจาะตลาด  ทางตรง(�̅�𝑥=0.223) และดา้นการส่งเสริมการขาย 

(�̅�𝑥=0.185) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์CP EASY SNACK 

      5. ดา้นบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ียิ้มแยม้แจ่มใสเตม็ใจบริการ  เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพใส่ใจ และใหค้วามเป็นกนัเอง  การแต่งกาย
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สะอาดเรียบร้อยของเจา้หนา้ท่ี   ตามมลาํดบั รองลงมา ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือบุคลากรเจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอ

ต่อการบริการ  ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นํ้าทิพย ์ เนียมหอม (2560) พบปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษาในวิทยาลยัเทคโนโลยวิีบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา เรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  

ในระดบัมาก อนัดบัแรก ดา้นบุคคล รองลงมา  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา   อนัดบัสุดทา้ย ดา้นสถานท่ี อยูใ่นระดบัปานกลาง 

      6. ดา้นกระบวนการบริการ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความ

คิดเห็นมากท่ีสุด คือ การจราจรและบริการท่ีจอดรถ การบริการชาํระเงินท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํ บริการคดักรอง

อุณหภูมิ เจลลา้งมือ หอ้งนํ้า.บริการตะกร้า และถุงผา้แทนถุงพลาสติก  ตามลาํดบั  รองลงมา ระดบัความคิดเห็นมาก 

คือ การตอบคาํถามต่อขอ้สงสัยในสินคา้   ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ปุญญาภา นาคสินธ์ุ (2559)  พบวา่ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกใช ้บริการธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลม

ฉบงั จงัหวดัชลบุรี   เรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ ดา้นผลิตภณัฑธ์นาคาร และบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/การ

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ภาพรวม

มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากโดยดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คอื ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้น

ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นสถานท่ี/ การจดัจาํหน่าย ส่วนดา้นผลิตภณัฑธ์นาคาร 

และบริการมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

     7  ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โดยรวม อยูใ่นระดบัสาํคญัมากท่ีสุด     เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบั

ความคิดเห็นมากท่ีสุด  คือ ทางเขา้-ออกท่ีสะดวกต่อการขนยา้ยสินคา้ บรรยากาศภายในร้าน เอ้ืออาํนวยต่อการเลือก

ซ้ือสินคา้ การบริการจดัสถานท่ีแยกขยะให้ลูกคา้ ความสะอาดกล่ินเสียงส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการ

เลือกซ้ือสินคา้  ตามลาํดบั  ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญานิล ขนอน (2560)  พบวา่ปัจจยัธุรกิจบริการท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาเขาปีบ จงัหวดัชุมพร เรียงจากมากไปหา

นอ้ยดงัน้ี ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ของธนาคาร เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการใหบ้ริการของ

ธนาคารมีความทนัสมยั  และสามารถไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้น

กระบวนการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นบุคคล ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

        จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคร้านปฐมบุญนิยมในจงัหวดันครปฐม 

สรุปขอ้เสนอแนะจากการวิจยัไดด้งัน้ี 
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         1. ดา้นผลิตภณัฑ ์   ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ  ผูบ้ริโภคพิจารณาซ้ือสินคา้สาํคญัต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ 

ทางร้านควรหาโอกาสจดัประชุมกลุ่มผูผ้ลิต เชิญผูช้าํนาญการเฉพาะดา้น ใหค้วามรู้ในดา้นตวัผลิตภณัฑ ์ การบรรจุ

หีบห่อ ท่ีไม่สร้างขยะมลพิษเกินความจาํเป็น โดยการส่งเสริมใหใ้ช ้รูปแบบ บรรจุภณัฑท่ี์เป็นวสัดุจากธรรมชาติ    จะ

ช่วยลดขยะ และภาวะโลกร้อนทางสังคม        

         2. ดา้นราคา  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ   แสดงป้ายราคาท่ีชดัเจน และถูกตอ้ง  กล่าวคือ จากแบบสอบถาม การติด

ป้ายราคาท่ียงัไม่มาตรฐานของสินคา้บางชนิด เช่น ผกัสดบรรจุถุงพลาสติก ยงัใชห้มึกปากกาเขียนราคาท่ี

ถุงพลาสติก  ควรพิมพเ์ป็นสติกเกอร์ติดแจง้ราคาใหช้ดัเจนยิ่งขึ้น, ความเหมาะสมของปริมาณสินคา้ กล่าวคือ ควร

เพิ่มตวัเลขแจง้ปริมาณ ขนาดบรรจุ ไปพร้อมกบัราคาสินคา้บนสติกเกอร์ รหสับาร์โคด้สินคา้ เวลาเช็คสต๊อกสินคา้ก็

จะสะดวกขึ้น  โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการตรวจเช็คสินคา้ 

         3. ดา้นการจดัจาํหน่าย  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ   การเดินเขา้ซ้ือสินคา้ท่ีสะดวก กล่าวคือ เน่ืองจากเส้นทางเขา้ 

หนา้ร้าน มีแม่คา้วางแผงลอยติดไหล่ถนน ทาํใหร้ถติดขณะ เขา้ - ออก ควรจดัโซนใหร้้านคา้แผงลอย มีท่ีขายสินคา้

เป็นสัดส่วน  เช่นจดัไปอยู่กบัโซนสินคา้ชุมชนคา้งเคียง เพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ลือกตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกขึ้น,  การ

จดัเรียงสินคา้ใหดู้โดดเด่น กล่าวคือ ควรมีการจดัชั้นวางโชวสิ์นคา้สาํคญั เป็นกิจกรรมแนะนาํสินคา้ประจาํวนั และ

ทาํการประชาสัมพนัธ์โดยป้ายรายละเอียดสินคา้ เพื่อรับทราบถึงลกัษณะสินคา้ นาํไปสู่การรู้จกัสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ  

          4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  ผูบ้ริโภคไดรั้บคาํแนะนาํการซ้ือสินคา้โดยบุคคลอ่ืน 

กล่าวคือ ควรจดัหาผูเ้ช่ียวชาญสร้าง ไลน์ (Line App) หรือแอพพลิเคชัน่ (Application) ใหลู้กคา้ไดส้ามารถดาวน์

โหลดผา่นโทรศพัทมื์อถือ เพื่อแจง้ข่าวสารใหก้บักลุ่มลูกคา้  และรายบุคคล,    สินคา้มีใหเ้ปรียบเทียบหลากหลาย 

กล่าวคือ ควรเปิดรับสินคา้ชุมชนอ่ืนๆ เช่น สินคา้ OTOP สินคา้วิสาหกิจชุมชน สินคา้กลุ่มเกษตรกรแม่บา้น ใหเ้กิด

ความหลากหลาย เพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ปรียบเทียบประกอบการตดัสินใจมากขึ้น  

          5. ดา้นบุคคล    ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  เจา้หนา้ท่ียิม้แยม้แจ่มใสเตม็ใจบริการ และเจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ ใส่ใจ

ใหค้วามเป็นกนัเอง  กล่าวคือ  ควรจดัการฝึกอบรมบุคลากรเจา้หนา้ท่ี ในดา้นการบริการ  เพื่อพฒันาบุคลิกลกัษณะ

ทกัษะ  อาชีพบริการ โดยเฉพาะการพดูจาต่อลูกคา้ รวมทั้งบริการใหค้าํปรึกษาดา้นผลิตภณัฑ ์  การตอบขอ้สงสัยใน

ตวัผลิตภณัฑ ์เช่น สมุนไพรขม้ินชนั เจา้หนา้ท่ีควรมีความรู้ตอบขอ้สงสัย ดา้นคุณประโยชน์การบริโภค  และขอ้ควร

ระวงัได ้

            6.  ดา้นกระบวนการบริการ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ   การจราจรและบริการท่ีจอดรถ  กล่าวคือ ควรเพิ่ม

เจา้หนา้ท่ีดูแลบริการจอดรถให้ลูกคา้ คอยสาํรวจและบริการช่วยเหลือลูกคา้ในขณะขนยา้ยสินคา้  จดัตาํแหน่งลาน
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จอดรถใหเ้ป็นระบบระเบียบ ปรับโซนจอดรถใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น,  การบริการชาํระเงินถูกตอ้งและแม่นยาํ กล่าวคือ ควร

เพิ่มเจา้หนา้ท่ีบุคลากร และช่องทางการชาํระเงิน จะช่วยลดปัญหาแออดัของลูกคา้ 

           7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  บรรยากาศภายในร้าน เอ้ืออาํนวยต่อการเลือกซ้ือ  

กล่าวคือ ควรปรับอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และไม่ใหมี้เสียงรบกวนมาก รวมทั้งการดูแลช่องทางระบายลูกคา้ไม่ใหแ้ออดั

จนเกินไป, ทางเขา้-ออกท่ีสะดวกต่อการขนยา้ยสินคา้  กล่าวคือ  สาํหรับสินคา้ ท่ีมีนํ้าหนกัมาก เช่น  เตาประหยดั

พลงังาน ขา้วสาร นํ้าตาลบรรจุกระสอบ ควรเพิ่มอุปกรณ์ช่วยในช่องทางพิเศษ ท่ีสะดวก ต่อการขนยา้ยสินคา้ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว เช่นรถยกไฟฟ้า  ช่วยลดการยกสินคา้โดยพนกังาน  

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

 1.    การวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการวิจยัเพิ่มขอ้มูลดา้นตวัแปรต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ดา้นการบริโภคท่ีปลอดภยั ดา้นการ

คืนกาํไรใหสั้งคม  ดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   

 2. ควรมีการวิเคราะห์ SWOT หน่วยงานร้านปฐมบุญนิยม และศึกษากลยทุธ์เก่ียวกบัการพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการ ใหมี้ความสะดวก เขา้ถึงไดง่้ายและมีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ครอบคลุมถึงการเปล่ียนแปลงทางระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เพื่อลดปัญหาการบริการท่ีเกิดขึ้น 

 

เอกสารอ้างองิ 

แครีน ริเกอ (2561)  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นแอฟพลิเคชัน่ Shopee                    

. .        ในเขตเมืองพทัยา, การคน้ควา้อิสระปริญญาสาขาการตลาดบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

.           สืบคน้ 17/7/ 64   ท่ีมา: https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/twin-6/sec2/6014154053.pdf 

ชยานิล ขนอน (2560) ส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) สาํหรับธุรกิจบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ             .     

.           ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา เขาปีบ จงัหวดัชุมพร  

          ท่ีมา (http://www.mpamba.ru.ac.th/images/Project/treatise_bangkok13_06102020/6117950053.pdf -)                                     

ณฐัพศัพนธ์   แสวงทรัพย.์  (2561) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค            

.         ในตลาดนดัชุมชน ในเขตอาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี,     สืบคน้เม่ือ 1/8/ 64                                                                                                             

.         ท่ีมา http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789/3505/1/RMUTT-161650.pdf 

https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/twin-6/sec2/6014154053.pdf
http://www.mpamba.ru.ac.th/images/Project/treatise_bangkok13_06102020/6117950053.pdf%20-
http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789/3505/1/RMUTT-161650.pdf
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นํ้าทิพย ์ เนียมหอม. (2560 ) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ    อาชีวศึกษา      

..      ในวิทยาลยัเทคโนโลยวิีบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา,  การคน้ควา้อสิระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต       

.       มหาวิทยาลยัเกริก.  (https://mis.krirk.ac.th/librarytext/MBA/2560/F_Namthip_%20%20Neamhom.pdf) 

ปุญญาภา นาคสินธ์ุ. (2559)  ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกใช ้บริการ            

.          ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบงัจงัหวดัชลบุรี.                                                                

.         ท่ีมา(http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56710273.pdf) 
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