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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัจ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอโศกา

ราม สมุทรปราการ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) ระดบัความส าคญัของปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผา้ไตรจีวร 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด กบัจ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวร เก็บขอ้มูลโดยวิธีสุ่มตามสะดวก จ านวน 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือคือ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย T-

test, F-test และ Pearson’s r Correlation พบว่า 1) ระดบัจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านค้าซอยวดัอ

โศการาม สมุทรปราการในรอบปีท่ีผ่านมาโดยเฉล่ียเท่ากบั 8,121.90 บาท (S.D. = 5,425.303) 2) ระดบั

ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการซ้ือผา้ไตรจีวร โดยภาพรวมอยูใ่น ระดบัสูงมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.95 และค่า S.D. เท่ากบั 1.009 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

จ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวร ขอ้เสนอแนะ: ผูป้ระกอบการควรท่ีจะจดัส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ในรูปแบบ

ส่ือดิจิตลั เช่น เฟสบุ๊ก เพ่ือใหค้วามรู้รายละเอียดผลิตภณัฑ ์กระตุน้ใหลู้กคา้กลุ่มคนรุ่นใหม่ซ้ือสินคา้เพ่ิมข้ึน  



 

ค าส าคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, ผา้ไตรจีวร 

Abstract 

 This research aims to study 1) the level of purchase amounts of robes from the shops of Soi 

Asokaram Temple, Samut Prakan of the population in Bangkok  Metropolitan Region . 2)  the importance 

of marketing mix factors affecting the purchase amounts of robes. and 3)  the  correlation between  the 

marketing mix factors and the  purchase amounts of  robes. The sample was 400 peoples, who purchase 

the robes, selected by convenience sampling. The instrument was a questionnaire. The statistics were 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested by T-test, One-way 

ANOVA and Pearson’s r correlation. The results showed that 1) the level of purchase amounts of robes 

from a shop in Soi Wat Asokaram Samut Prakan in the past year on average equal to 8,121.90 baht (S.D. 

= 5,425.303) 2) the importance of marketing mix factors affecting the purchase of robes overall at a very 

high level (mean = 8.95, S.D. = 1.009) 3) the marketing mix factors did not correlate  with the purchase 

amounts of  robes. Suggestion: the entrepreneurs should arrange advertising media, public relations in the 

form of digital media such as Facebook to provide knowledge of detail products, encourage new generation 
customers to increase the purchase amounts. 
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บทน ำ  

ผา้ไตรจีวร การน ามาถวายพระในทางพระพุทธศาสนานั้น มองว่าเป็นการช่วยใหพ้ระสงฆใ์ชชี้วิต

ไดอ้ยา่งสุขสบาย และคลายความอนัตรายต่างๆได ้ดงันั้นผูถ้วายจึงไดรั้บบุญกศุลอย่างเตม็ท่ี เกิดในภพหนา้

จะมีหนา้ตารูปร่างสวยงาม และมีผิวพรรณผุดผ่องแจ่มใส เป็นผูอ่ิ้มเอมใจ อนัเกิดจากการอ่ิมบุญ ขจดัพน้

จากความยากล าบาก และความยากจนแสนเข็ญ(ธาราญา ,2564) ประวัติผ ้าไตรจีวรวัดอโศการาม 

สมุทรปราการ ผา้ไตรจีวรท่ีมีช่ือเสียงดา้นการตดัเยบ็ท่ีถูกตอ้งตามพระธรรมวินยัและความสวยงามของ

ตะเข็บรอยต่อของจีวร เร่ิมข้ึนประมาณปี พ.ศ. 2500 หลงัจากสร้างวดัอโศการาม ผา้ไตรจีวรทัว่ไปท่ีใชก้นั

จะใช ้5 ขนัธ์ซ่ึงไม่ตรงกบัวดัธรรมยติุกนิกายท่ีใชก้นั 9 ขนัธ์  ผา้ไตรจีวร 5 ขนัธ์และผา้ไตรจีวร 9 ขนัธ์ ขนัธ์ 

คือ ลกัษณะของการเยบ็ผา้ จ านวนช้ินผา้ท่ีตดัขาดจากกนั น ามาเยบ็ต่อเขา้เป็นผืนเดียวกนัเช่น ผา้ไตร 9 ขนัธ์ 

คือ ผา้ 9 ช้ิน ท่ีน ามาเยบ็ต่อเป็นผืนเดียวกนัใชเ้ป็นสบงหรือจีวร (จ านวนขนัธ์มาก จ านวนช้ินผา้ก็เยอะตาม) 

ส าหรับพระวดัทัว่ไป (มหานิกาย) นิยมถวาย ผา้ไตร 5 ขนัธ์ ส าหรับพระวดัป่ากรรมฐาน (ธรรมยติุกนิกาย) 

นิยมถวายผา้ไตร 9 ขนัธ์ พระญาณวิศิษฏ ์หรือ หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ (อดีตเจา้อาวาสวดัอโศการาม) ท่านมี



 

ความละเอียดในการตดัเยบ็ผา้ไตรจีวร เน่ืองจากท่านเคยไปจ าพรรษาและไดรั้บการถ่ายทอดการตดัเยบ็ผา้

ไตรจีวรอย่างถูกต้องตามพระวินัยจากวดัป่าบ้านตาด (จังหวดัอุดรธานี) ได้สอนวิธีการตัดเย็บให้แก่

พระภิกษุ แม่ชี และฆราวาส ท่ีมีความสนใจ เพ่ือถวายแก่พระภิกษุ และกุลบุตรท่ีจะบวชท่ีวดัอโศการามน้ี 

ต่อมาผา้ไตรวดัอโศการามกเ็ป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางข้ึน เน่ืองจากความปราณีตในการตดัเยบ็ จึงเป็นท่ีตอ้งการ

ของพระภิกษุทัว่ประเทศ หลวงพ่อทองจึงอนุญาตใหฆ้ราวาสท่ีมีฝีมือตดัเยบ็ท่ีไดม้าตรฐานน าไปประกอบ
วิชาชีพ และสืบทอดกนัรุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบนัน้ี  (พระครูปลดัสุขี สุขิโต,4 ก.พ 2565)  

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1. เพ่ือศึกษาระดบัจ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผา้ไตรจีวร 

จากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัจ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวร
จากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

สมมตฐิำนกำรศึกษำ 

สมมติฐานท่ี 1 เพศ แตกต่างกัน จ านวนเงินซ้ือผ้าไตรจีวรจากร้านค้าซอยวัดอโศการาม 
สมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 อายุ แตกต่างกัน จ านวนเงินซ้ือผ้าไตรจีวรจากร้านค้าซอยวัดอโศการาม 
สมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 รายได้ แตกต่างกัน จ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านค้าซอยวดัอโศการาม 

สมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั จ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม 

สมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบั จ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวร จากร้านคา้
ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ  

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบั จ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวร จากร้านคา้ซอย
วดัอโศการาม สมุทรปราการ  



 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบั จ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวร 
จากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ  

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบั จ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวร 
จากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

1.เพ่ือใหท้ราบถึงการซ้ือผา้ไตรจีวร จากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ  

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2.เพ่ือใหท้ราบถึงการซ้ือผา้ไตรจีวร จากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ  

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตาม เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา     

3.เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ การตัดสินใจซ้ือผา้ไตรจีวร จาก
ร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตกำรศึกษำ  

1.ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ไตรจีวร จากร้านคา้

ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ในคร้ังน้ี ไดท้ าการเลือกกลุ่มประชากรลูกคา้ท่ีเคยซ้ือผา้ไตรจีวรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมลฑล 

2. ขอบเขตดา้นตวัแปร ในการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ไตรจีวร จากร้านคา้
ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ไดก้ าหนดตวัแปรส าหรับการศึกษาวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบั  การศึกษา รายได้

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ดา้นโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

ตวัแปรตามไดแ้ก่ จ านวนเงินท่ีซ้ือในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

 

 



 

เอกสำรและงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีด้ำนประชำกรศำสตร์ 

 ความหมายโดยรวมขององค์ประกอบปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดว้่า ลกัษณะทางดา้น

ประชากรศาสตร์  จากการศึกษาจากผลงานวิจยัและทฤษฎีทางดา้นประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลาย

ของบุคคลแตกต่างกนั ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้เป็นตน้ โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของ

แต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัมีสาเหตุมาจากความ

แตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ เพ่ือก าหนดเกณฑใ์นการช่วยก าหนดส่วนแบ่งของตลาด สินคา้ท่ีจ ากดั
เฉพาะกลุ่ม ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของสินคา้ท่ีน าเสนอท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัส่วนประสมทำงกำรตลำด 

ส่วนประสมทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ีท าใหสิ้นคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้าเป้าหมายได ้ราคาสามารถขาย ในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดห้รือผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่าย รวมถึง

สถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีผูบ้ริโภคพอใจ ในการซ้ือและการส่งเสริมการตลาดเพ่ือจูงใจผูบ้ริโภคใหม้าซ้ือสินคา้ 

ซ่ึงส่วนประสมการตลาดท่ีบริษทัใช้ร่วมกัน เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย

เคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงปัจจยั

ดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค หากผูป้ระกอบการเขา้ใจเร่ืองส่วนประสมทาง

การตลาดสามารถน ามาพฒันากลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจสงัฆทานส าเร็จรูป ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ผูวิ้จยัใหค้วามส าคญั และตอ้งการศึกษาไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทาง การจดัจ าหน่าย

โดยท่ีผูวิ้จยัจะไม่น าส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดน ามาศึกษา เน่ืองจาก จากการ

ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การส่งเสริมการตลาดไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

สงัฆทานส าเร็จรูป จึงไม่ขอหยิบยกมาศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือท่ีสามารถตอบสนอง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่ง
ไดต้รงจุดและเป็นประโยชนใ์นการประกอบธุรกิจในอนาคต 

กำรถวำยผ้ำไตรจวีรของพุทธศำสนิกชน 

ผา้ไตรจีวร คือ ผา้จีวร 3 ผืน  เป็นช่ือเรียกผา้นุ่งผา้ห่มท่ีพระสงฆใ์ชส้อย หมายถึงผา้ 3 ผืน ซ่ึงมีทั้ง

ผา้นุ่งและผา้ห่ม อนัไดแ้ก่ สงัฆาฏิ ผา้จีวร และผา้สบง แต่นิยมเรียกรวมกนัว่า ไตรจีวร ส่วนในการเลือกซ้ือ

ผา้ไตรจีวร จะมีอยู่ 2 จุดประสงค์หลัก คือ เพ่ือบรรพชาอุปสมบท หรือ เพ่ือถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 

ความหมายของ ผา้ไตร ท าไมคนถึงนิยมน ามาถวายพระพระสงฆส่์วนใหญ่จะใชเ้วลาอยู่แต่ในวดัปฏิบติั

ธรรม และท าภารกิจของสงฆ ์ดงันั้นญาติโยมท่ีน า ผา้ไตร มาถวาย ก็เพ่ือใหพ้ระสงฆห์มดความกงัวลใจว่า

จะไม่มีชุดนุ่งห่ม อีกทั้ง ผา้ไตรยงัช่วยบ าบดัความหนาว หรือป้องกนัแมลงไดอี้กดว้ย ซ่ึงมีผลต่อการดูแล



 

สุขภาพของพระอีกดว้ยเช่นกนั  เพราะเหตุใดถวาย ผา้ไตรจึงไดอ้านิสงส์  การน า ผา้ไตร มาถวายพระ

ในทางพระพุทธศาสนานั้น มองว่าเป็นการช่วยให้พระสงฆ์ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย และคลายความ

อนัตรายต่างๆได ้ดงันั้นผูใ้หจึ้งไดรั้บบุญกุศลอย่างเต็มท่ี เกิดในภพหนา้จะมีหนา้ตารูปร่างสวยงาม และมี

ผิวพรรณผุดผ่องแจ่มใส เป็นผูอ่ิ้มเอมใจ อนัเกิดจากการอ่ิมบุญ ขจดัพน้จากความยากล าบาก และความ

ยากจนแสนเข็ญ  ผูท่ี้ท าบุญดว้ยการถวาย ผา้ไตร แด่พระสงฆ ์จะไดรั้บอานิสงส์ท่ียิ่งใหญ่ จะเป็นผูท่ี้พร้อม

ดว้ยเส้ือผา้ อาภรณ์ และเคร่ืองประดบั มีแต่ผูค้นใหค้วามเคารพยกยอ่ง มีเกียรติ เป็นท่ียอมรับของคนทุกหมู่

เหล่า หากเม่ือใดก็ตามจะตอ้งพบกบัความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพน้ไปดว้ยดี ภยัอนัตรายอ่ืนๆ 

อย่างสัตวมี์พิษและของมีคมต่างๆก็ท าร้ายไม่ได ้อานิสงส์ท่ีจะเกิดข้ึนในชาติหนา้ จะเกิดมาเป็นผูท่ี้มีความ

เพียบพร้อมดว้ยหนา้ตาท่ีงดงาม และสติปัญญาท่ีน่านบัถืออย่างยิ่ง ผูถ้วายผา้ไตรจีวร แด่พระสงฆด์ว้ยจิต
บริจาคท่ีบริสุทธ์ิ อานิสงส์จึงบงัเกิดเป็นผลบุญมหาศาล 

งำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสงัฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม

และรายดา้นมีความส าคญัต่อความตั้งใจซ้ือสงัฆทานส าเร็จรูปอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีความส าคญัมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ตามล าดบั ส าหรับทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนโดยภาพรวมและรายดา้นมีความส าคญัต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปอยูใ่นระดบั

มากเช่นกนั โดยดา้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

รองลงมา คือ ดา้นทศันคติและดา้นการคลอ้ย ตามกลุ่มอา้งอิง ตามล าดบั และผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบั

ความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปโดยรวมอยูร่ะดบัปานกลางโดยความตั้งใจซ้ือมีความแตกต่างกนัตามอาย ุ

อาชีพ รายได ้งานวิจยัน้ีเสนอแนะเพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการคา้ปลีกสินคา้สงัฆทาน ส าเร็จรูป

และผูป้ระกอบการรายใหม่น าไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือท่ีจะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้ทศัไนย เขียวมณีนยั (2559) การ

ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองสงัฆภณัฑ์

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัตราด กลุ่มตวัอยา่งการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองสงัฆภณัฑใ์นจงัหวดัตราด 

จ านวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบวา่ 1) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สมรส การศึกษาระดบัปริญญา

ตรี และมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001–10,000 บาท 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคให ้

ความส าคญัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมากท่ีสุด 3) กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสงัฆภณัฑ ์พบวา่ 



 

ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในดา้นการแสวงหาขอ้มูลมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1) ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีกระบวนการ ตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสงัฆภณัฑใ์นจงัหวดัตราด แต่ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสังฆภณัฑข์อง

ผูบ้ริโภคใน จงัหวดัตราด แพรวไพลิน พาทีทิน(2562) 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั  

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล มีกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non- probability 
sampling)  วิธีสุ่มแบบสะดวก (Convenience sampling)  ซ่ึงได้ท าการสร้างเคร่ืองมือวิจัยโดย 1) ศึกษา
คน้ควา้รายละเอียด จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือผา้
ไตรจีวร จากร้านคา้ซอยวดัอโศการา สมุทรปราการ  2) ศึกษาหลกัการการสร้างแบบสอบถามจากวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด ระดบัจ านวนเงินท่ีซ้ือในรอบปีท่ีผา่นมา 3) น าแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบโครงสร้างของแบบสอบถาม และความตรงเชิงเน้ือหา 
(Validity) 4) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาน าไปทดลองกบักลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่า Cronbach’s Alpha 5) น า
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปท าแบบส ารวจใน Google Form สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อย
ละ (Percentage)  ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าเฉล่ีย (Average) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) สถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ Independent sample t-test, One-way ANNOVA, Post Hoc Test Multiple 
Comparison และ Pearson’s r Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลกำรวจิยั 

ตำรำงแสดงค่ำเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนเงินที่ซ้ือผ้ำไตรจวีรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

ปัจจยัส่วนบุคคล      𝑥̅     S.D.   

เพศ 

ชาย          7,856.24  2,761.827
 หญิง       8,508.15   7,818.525 

อาย ุ

นอ้ยกวา่ 25 ปี     7,602.33   2,030.150

 25 - 35 ปี     7,779.25   1,891.987

 36 – 45 ปี     8,999.49   8,734.787

 มากกวา่ 45 ปี     7,973.96   5,671.307 

รายได ้

นอ้ยกวา่ 15,000 บาท    8,005.50   6,663.598 

15,000 – 25,000 บาท    9,031.21   8,377.906 

25,001- 35,000 บาท    7,902.01   1,621.851

 มากกวา่ 35,000 บาท    7,305.65   2,020.286 

ระดบัการศึกษา 

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี     9,298.75   8,750.270 

 ปริญญาตรี     7,418.66   2,805.587

 สูงกวา่ปริญญาตรี     8,074.19   1,239.504 

รวม       8,121.90   5,425.303 

 

จ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผา่นมาจ าแนกตามปัจจยั ประชากรศาสตร์ พบวา่  

จ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผา่นมาโดยเฉล่ียเท่ากบั 𝑥̅  = 8,121.90 บาท (S.D. = 5,425.303)  

1.1 เพศชาย มีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผา่นมาเฉล่ีย เท่ากบั 7,856.24 บาท (S.D. = 2,761.827) 

เพศหญิงมีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผา่นมาเฉล่ียเท่ากบั 8,508.15 บาท (S.D. = 7,818.525) 



 

1.2 อายุน้อยกว่า 25 ปี มีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผ่านมา เฉล่ีย 8,005.50 บาท (S.D. = 

1,891.987) อายุ 25 - 35 ปีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผ่านมา เฉล่ีย 7,779.25 บาท (S.D. 

=1,891.987) อายุ 36 – 45 ปี มีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผ่านมา เฉล่ีย 8,999.49 บาท (S.D. = 

8,734.787) และอายมุากกวา่ 45 ปี มีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผา่นมา เฉล่ีย 7,973.96 บาท (S.D. 

= 5,671.307)  

1.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า 15,000 บาท มีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผ่านมาเฉล่ียเท่ากบั 

8,005.50 บาท (S.D. = 6,663.598) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท มีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวร

ในรอบปีท่ีผา่นมา เฉล่ียเท่ากบั 9,031.21 บาท (S.D.= 8,377.906) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001- 35,000 บาท 

มีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผ่านมาเฉล่ียเท่ากบั 7,902.01 บาท (S.D. = 1,621.851) และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 35,000 บาท มีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผ่านมาเฉล่ียเท่ากบั 7,305.65 

บาท (S.D. = 2,020.286)  

1.4 ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผ่านมาเฉล่ียเท่ากบั 9,298.75 

บาท (S.D. = 8,750.270) ปริญญาตรี มีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผ่านมา เฉล่ียเท่ากบั 7,418.66 

บาท (S.D. = 2,805.587) และสูงกว่าปริญญาตรีมีจ านวนเงินท่ีซ้ือผา้ไตรจีวรในรอบปีท่ีผ่านมา เฉล่ียเท่ากบั 

8,074.19 บาท (S.D. = 1,239.504) 

ตำรำงแสดงค่ำเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   𝑥̅      S.D.      ระดบัความส าคญั 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์            9.02    0.912          สูงท่ีสุด 

2. ดา้นราคา     8.96    1.000            สูงมาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย           8.93     1.032   สูงมาก 

4. ดา้นการ โฆษณา ประชาสมัพนัธ์           8.91    1.095   สูงมาก 

 รวม     8.95    1.009   สูงมาก 

จากตาราง  พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือผา้ไตรจีวร ให้ระดบัความส าคัญ

เก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมในระดบัสูงมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.95 และค่า S.D. เท่ากบั 
1.009 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.02 

 



 

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยผลิตภัณฑ์กับจ ำนวนเงินซ้ือผ้ำไตรจีวรจำกร้ำนค้ำซอยวัดอ

โศกำรำม สมุทรปรำกำร 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 

จ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ 

r Sig  n 

0.057 0.252 400 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีความสมัพนัธ์กบักบัจ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม 
สมุทรปราการ 

ตำรำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัรำคำกบัจ ำนวนเงนิซ้ือผ้ำไตรจวีรจำกร้ำนค้ำซอยวดัอโศกำรำม 

สมุทรปรำกำร 

ปัจจยัดา้นราคา  

จ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ 

r Sig  n 

0.085 0.091 400 

ปัจจัยด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับกับจ านวนเงินซ้ือผ้าไตรจีวรจากร้านค้าซอยวัดอโศการาม 

สมุทรปราการ 

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยกับจ ำนวนเงินซ้ือผ้ำไตรจีวรจำก

ร้ำนค้ำซอยวดัอโศกำรำม สมุทรปรำกำร 

ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย  

จ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ 

r Sig  n 

0.054 0.283 400 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบักบัจ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอ
โศการาม สมุทรปราการ 

 

 



 

ตำรำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์กับจ ำนวนเงินซ้ือผ้ำไตรจีวร

จำกร้ำนค้ำซอยวดัอโศกำรำม สมุทรปรำกำร 

ปัจจยัดา้นการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ 

จ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ 

r Sig  n 

0.046 0.354 400 

ปัจจยัดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบักบัจ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอย
วดัอโศการาม สมุทรปราการ 

อภิปรำยผลข้อค้นพบ 

1. อภิปรายผลตามขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1. เพ่ือศึกษาระดบัจ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้
ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

เพศ แตกต่างกนั ความตอ้งการซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั 

ซ่ึงไม่ว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความตอ้งการในการซ้ือผา้ไตรจีวรท่ีตอ้งมีการพิจารณาถึง

จ านวนเงินในการซ้ือเหมือนๆกนัซ่ึงจะตอ้งวางแผนในการซ้ือตามความจ าเป็น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ทศัไนย เขียวมณีนยั (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป

ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า  เพศ แตกต่างกนัมีความ

ตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกับ 

งานวิจยัของ แพรวไพลิน พาทีทิน (2562) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองสงัฆภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัตราด ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีกระบวนการ ตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั 

 อายุ แตกต่างกนั ความตอ้งการซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั 

เพราะว่ากลุ่มกลุ่มตวัอย่างแต่ละช่วงอายุ มีความต้องการในการซ้ือผา้ไตรจีวรท่ีตอ้งมีการพิจารณาถึง

จ านวนเงินในการซ้ือเหมือนๆกนัซ่ึงจะตอ้งวางแผนในการซ้ือตามความจ าเป็น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

แพรวไพลิน พาทีทิน (2562) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองสังฆภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัตราด ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีกระบวนการ ตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ทศัไนย 

เขียวมณีนยั (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขต



 

เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า  อายุ แตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือ
สงัฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไม่แตกต่างกนั 

 รายได ้แตกต่างกนั ความตอ้งการซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ไม่แตกต่าง

กนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แพรวไพลิน พาทีทิน (2562) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองสงัฆภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัตราด ผลการวิจยั 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีกระบวนการ ตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ ทศัไนย เขียวมณีนัย (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือ

สังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า รายได้
แตกต่างกนั มีความตั้งใจซ้ือสงัฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนคร หาดใหญ่จงัหวดัสงขลา แตกต่างกนั   

ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั ความตอ้งการซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ 

แตกต่างกนั เพราะว่า ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญั ในการจ าแนกความ

แตกต่าง ระหว่างส่วนแบ่งตลาด นกัการตลาดทัว่ไปจะใชร้ายได ้เป็นตวัแบ่งส่วนตลาดเพราะนกัการตลาด

รู้สึกวา่ระดบัการศึกษาเป็นตวัท่ีบ่งบอกถึงความสามารถท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ทศัไนย เขียวมณีนัย (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทาน

ส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ด้านระดับ

การศึกษา ไม่แตกต่างกนั มีความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แพรวไพลิน พาทีทิน (2562) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองสงัฆภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ตราด ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีกระบวนการ ตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั 

 

2. อภิปรายผลตามขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผา้ไตรจีวร จากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความ

ตอ้งการ ซ้ือผา้ไตรจีวร ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดบั สูงมาก 

เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั พบวา่ ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่ายและด้านการ โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ตามล าดบั เพราะว่า ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดเป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอสินคา้ และ บริการใหก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือเป็นการตอบสนอง

ความตอ้งการ และความพึง พอใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท าใหเ้กิดการยอมรับในสินคา้ และบริการจนท า

ให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้า และบริการ สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ทัศไนย เขียวมณีนัย (2559) ได้



 

ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมและรายดา้น

มีความส าคญัต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ตามล าดบั และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของผูวิ้จยั สว่างนภา วรรณูปถมัภ ์(2563)ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสังฆภณัฑ์ของบริษทั ศักด์ิมงคลพร จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า ระดับความคิดเห็นดา้นปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดต่อการ ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสงัฆภณัฑข์องบริษทั ศกัด์ิมงคลพร จ ากดั อยูใ่นระดบัความ

คิดเห็นมาก แสดงว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสังฆภณัฑข์องบริษทั 

ศกัด์ิมงคลพร จ ากดั เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองสังฆภณัฑข์องบริษทั ศกัด์ิมงคลพร จ ากดั มีจ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น ราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะ ทางกายภาพ และยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผูวิ้จยั แพรวไพลิน พาทีทิน (2562) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองสังฆภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัตราด ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคให้ ความส าคญัดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาดมากท่ีสุด ดา้นผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสังฆภณัฑใ์นจงัหวดัตราด แต่ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมทางการตลาด ตามล าดบั 

3. อภิปรายผลตามขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มี

ความสมัพนัธ์กบัจ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวร จากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ อาจเน่ืองมาจากว่า

สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิดส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือท าให้กลุ่มตวัอย่างไม่

ยอมใช้จ่ายในส่ิงท่ียงัไม่จ าเป็นมากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศไนย เขียวมณีนัย (2559) ได้

ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยั พบว่า ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ

สังฆทานส าเร็จรูป พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์  แพรวไพลิน 

พาทีทิน (2562) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองสังฆภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัตราด ผลการวิจยั พบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสงัฆภณัฑใ์นจงัหวดัตราด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวร จากร้านคา้ซอยวดัอ

โศการาม สมุทรปราการ เพราะวา่ราคาเป็นตวัแปรส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผา้ไตรจีวรจากร้านคา้ซอยวดัอ

โศการาม สมุทรปราการ โดยปัจจุบนัราคาผา้ไตรจีวรจากร้านค้าซอยวดัอโศการาม สมุทรปร าการ มี



 

แนวโนม้ท่ีสูงข้ึน จึงท าให้กลุ่มตวัอย่างยงัไม่ไดต้ดัสินใจซ้ือ อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างยงัเปรียบเทียบราคากบั

ร้านคา้บริเวณใกลเ้คียงแลว้ว่ายงัไม่คุม้ค่ากบัเงินท่ีตอ้งจ่าย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศัไนย เขียว

มณีนยั (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสงัฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาล

นครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยั พบว่า ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูป พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์ ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของแพรวไพลิน พาทีทิน (2562) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองสงัฆภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัตราด ผลการวิจยั 

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมทางการ

ตลาด มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสงัฆภณัฑข์องผูบ้ริโภคใน จงัหวดัตราด  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสมัพนัธ์กบัจ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวร 

จากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศัไนย เขียวมณีนยั (2559) 

ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสังฆทานส าเร็จรูปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยั พบว่า ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ

สังฆทานส าเร็จรูป พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์ ซ่ึง

ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แพรวไพลิน พาทีทิน (2562) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองสงัฆภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัตราด ผลการวิจยั 

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมทางการ
ตลาด มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสงัฆภณัฑข์องผูบ้ริโภคใน จงัหวดัตราด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนเงินซ้ือผา้ไตรจีวร 

จากร้านคา้ซอยวดัอโศการาม สมุทรปราการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แพรวไพลิน พาทีทิน (2562) 

ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เคร่ือง

สังฆภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัตราด ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ือง
สงัฆภณัฑข์องผูบ้ริโภคใน จงัหวดัตราด 

ข้อเสนอแนะ  

ผูป้ระกอบการควรท่ีจะจดัส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ในรูปแบบส่ือดิจิตลั เช่น เฟสบุ๊ก เพ่ือให้
ความรู้รายละเอียดผลิตภณัฑ ์กระตุน้ใหลู้กคา้กลุ่มคนรุ่นใหม่ซ้ือสินคา้เพ่ิมข้ึน 
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