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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตลาดนัดธนบุรีต้ งั อยู่บนถนนเลียบคลองทวีวฒั นา ตลาดมีขนาดใหญ่และมีสวนสาธารณะ
ในเขตฝั่ งธนบุรี ภายในตลาดประกอบด้วยแผงค้าขายที่เป็ นทั้งของรั บประทานและของใช้ต่างๆ
มากมาย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 195/1 หมู่ 1 ถนนทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร 10170 ในพื้นที่ 110
ไร่ แบ่งเป็ นพื้นที่ตลาดนัดธนบุรี 40 ไร่ อาคารที่ทาการแบะถนนทางเข้า 10 ไร่ มีช่องทางเดินกว้างถึง
4 เมตร ตลาดธนบุรีเป็ นศูนย์จาหน่ายกล้วยไม้ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง
ชนิดต่างๆมากมาย มีอาคารสานักงาน 2 หลัง เป็ นส่ วนจัดนิทรรศการ การฝึ กสอนวิชาชีพต่างๆ การ
ประมูลทรัพย์สินที่หลุดจานาจากสถานธนานุบาล ฝึ กอบรมด้านการเพาะเลี้ยง และการดูแลพรรณไม้
ประเภทต่างๆ เป็ นต้น ตลาดนัดธนบุรี ยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่ งแห่ งซึ่งมีสวนสาธารณะและ
ลานสันทนาการในพื้นที่ กว่า 60 ไร่ ขณะนี้ เปิ ดให้บริ การแล้ว 12 ไร่ เป็ นสวนมะพร้าวมีเก้าอี้มา้ นั่ง
และเส้นทางจักรยานไว้บริ การแก่พี่นอ้ งประชาชนผูท้ ี่เข้ามาซื้ อสิ นค้า หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการพักผ่อนและ
สัมผัสกับอากาศบริ สุทธิ์ยา่ นฝั่งธนบุรี
ตลาดนัดธนบุรีเกิดขึ้นมาเนื่ องจากทางกรุ งเทพมหานครมีโครงการจัดสร้างตลาดขนาดใหญ่
และสวนสาธารณะเขตฝั่ งธนบุรี เพื่อให้ประชาชนในฝั่ งธนบุรีมีสถานที่จบั จ่ายสิ นค้าและพักผ่อน
รวมทั้งพื้นที่กิจกรรมต่างๆ จึงเลือกเช่าพื้นที่ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด สวนพฤกษศาสตร์ กรุ งเทพ ใน
ระยะเวลาเช่า 30 ปี ในพื้นที่รวม 110 ไร่ โดยแบ่งออกเป็ นสวนสาธารณะ 60 ไร่ พื้นที่ตลาด 40 ไร่
อาคารสานักงาน และทางเข้า 10 ไร่ โดยเปิ ดให้ประชาชนเข้ามาจับจ่ ายตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2543 โดยใช้ชื่ อ ว่า ตลาดนัด ธนบุ รี โดยเปิ ดขายของเฉพาะวัน หยุด เสาร์ -อาทิ ต ย์ เท่ า นั้น
จนกระทัง่ ถึงสมัยนาย สมัคร สุ นทรเวช เป็ นผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร ประสงค์ให้จดั เป็ นตลาด
ทั้ง 7 วัน จึงขยายเวลาการขายออกเป็ นทุกวันไม่มีวนั หยุด โดยวันจันทร์จะเป็ นวันขายส่งต้นไม้และ
ของประดับตกแต่งบ้านและของเก่า วันอังคารเป็ นวันขายส่ งปลาสวยงาม ซึ่ งปั จจุบนั ตลาดธนบุรี
นับเป็ นตลาดที่จาหน่ ายกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงทาให้ปัจจุบนั มีผูม้ าใช้บริ การเป็ น
จานวนมาก โดยเฉพาะวัน เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จึงทาให้มีประชากรเข้ามาซื้อสิ นค้า
และใช้บริ การค่อนข้างมีจานวนมากในช่วงวันหยุด หรื อ วันสาคัญต่างๆที่รัฐบาลประกาศให้หยุดทั้ง
ประเทศ
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ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า รวมถึงพฤติกรรมในการ
ซื้ อสิ นค้าในตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ของผูบ้ ริ โภคในเขตฝั่ งธนบุรี เพื่อนา
ผลการวิจยั ที่คน้ พบนี้ ไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
ต่อไป
1.2 คาถามการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ ี่มาซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร มี
ลักษณะเป็ นอย่างไร
2. พฤ ติ ก รรมก า ร ตั ด สิ นใ จซื้ อสิ นค้ า ที่ ตล า ด นั ด ธ น บุ รี เขตทวี วั ฒ น า
กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ส ารวจปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ที่ ม าซื้ อ สิ น ค้า ที่ ต ลาดนั ด ธนบุ รี เขตทวี ว ัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ที่ ต ลาดนั ด ธนบุ รี เขตทวี ว ฒ
ั นา
กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาด
นัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
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1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ได้มีการกาหนดตัวแปรร่ วมและตัวแปรตาม เพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการดาเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระดับรายได้
5. สถานะภาพสมรส
1.
2.
3.
4.

พฤติกรรมการซื้อสินค้า
ความถี่ในการซื้อสิ นค้า
ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ
เวลาที่ใช้ในการซื้อสิ นค้า
จานวนเงินที่ใช้ซ้ือสิ นค้า

1.
2.
3.
4.

การตัดสินใจซื้อสินค้า
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด

1.5 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขต
ทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
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1.6 ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ซ้ื อสิ นค้ า ในตลาดนั ด ธนบุ รี
(สนามหลวง2) เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า และปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี(สนามหลวง2)
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ประกอบไปด้วย ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
และ สถานะภาพ
พฤติกรรมในการซื้อ ได้แก่ ความถี่ในการซื้อสิ นค้า , ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ , เวลาที่ใช้ในการ
ซื้อสิ นค้า , จานวนเงินที่ใช้ ในการซื้อสิ นค้า
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และ
การส่งเสริ มการขาย (Promotion)
1.7 นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผูว้ ิจัย ได้นาตัวแปรมาก าหนดค่านิ ย ามค าศัพ ท์เพื่ อ นาไปสร้ างเครื่ องมื อในการวิ จัย ให้ไ ด้
คาตอบตาม วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานะภาพ และสมาชิกทุกหน่วย
ของสิ่ งที่สนใจศึกษา ซึ่งไม่ได้หมายถึงคนเพียงอย่างเดียว ประชากรอาจจะเป็ นสิ่ งของเวลาสถานที่
เช่นถ้าสนใจว่าความคิดเห็นของคนไทยที่ มีต่อการเลื อกตั้ง ประชากร คือคนไทยทุกคน หรื อถ้า
สนใจอายุการใช้งานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่ ง ประชากรคือเครื่ องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อนั้นทุก
เครื่ อง แต่การเก็บข้อมูลกับประชากรทุกหน่วยอาจทาให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากและบางครั้ง
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจภายในเวลาจากัด การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่ วนของประชากรจึงเป็ นเรื่ องที่
มีความจาเป็ น เรี ยกว่ากลุ่มตัวอย่าง
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค หมายถึ ง การตัด สิ น ใจกระท าการใดๆของผูบ้ ริ โ ภค ซึ ง เป็ น หน่ ว ย
เศรษฐกิจมูลฐาน เกี่ยวกับการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ เพื่อการบริ โภคส่ วนบุคล แต่ไม่ใช่ เพื่อการ
ผลิตหรื อจาหน่ายต่อการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษาในแขนงของ เศรษฐศาสตร์จุลภาค
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เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ผู บ้ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมในการซื้ อ หรื อ บริ โ ภคสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร อย่า งไรภายใต้
สภาวการณ์ต่าง ๆ
การตัดสิ นใจซื้อ หมายถึง กระบวนการเลือกทางใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกที่
ได้พิจารณาหรื อประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็ นทางให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเองที่
ได้กาหนดนึกคิดหรื อตั้งใจเอาไว้
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด หมายถึง ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการ การปฏิบตั ิงานในด้าน
การบริ ก ารที่ น าเสนอให้กับ ผูบ้ ริ โ ภค เพื่ อ มอบการให้บ ริ ก ารอย่ า งถู ก ต้อ งรวดเร็ ว และท าให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจมากที่สุด
ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาดหมายถึงกระบวนการทางด้านการติ ดต่อสื่ อ สารทางการตลาด
ระหว่างผูซ้ ้ื อ ผูข้ าย และผูเ้ กี่ยวข้องในกระบวนการซื้ อ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลชักจู งใจ หรื อตอกย้ า
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ รวมทั้งเพื่อให้เกิ ดอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่ อ ทัศนคติ
ความรู ้สึก และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
พฤติกรรมการผู้บริ โภค หมายถึง พฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคขึ้นสุ ดท้ายที่ซ้ื อสิ นค้าและ
บริ การไปเพื่อกิ นเองใช้เอง หรื อเพื่อกิ นหรื อใช้ภายในครั วเรื อน ผูบ้ ริ โภคทุกคนที่ ซ้ื อสิ นค้าและ
บริ ก ารไปเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์เช่ นว่านี้ รวมกันเรี ย กว่า ตลาดผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคทั่วโลกนั้น มี ค วาม
แตกต่างกันในลักษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่ องของอายุ รายได้ ระดับการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิ ยม และรสนิ ยม เป็ นต้น ทาให้พฤติกรรมการกิ นการใช้ การซื้ อ
และความรู ้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ทาให้มีการซื้ อการบริ โภคสิ นค้า
และบริ การหลาย ๆ ชนิดที่แตกต่างกันออกไป นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น
ๆ อีกที่ทาให้มีการบริ โภคแตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่ างหมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่นามาศึกษาซึ่งเป็ นตัวแทนของประชากร การ
ที่กลุ่มตัวอย่างจะเป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรเพื่อการอ้างอิงไปยังประชากรอย่างน่าเชื่ อถือได้น้ นั
จะต้องมีการเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ซึ่ งจะต้องอาศัยสถิติเข้ามาช่วยในการสุ่ ม
ตัวอย่างและการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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1.8 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึ ง ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ที่ ม าซื้ อสิ นค้ า ที่ ต ลาดนั ด ธนบุ รี เขตทวี ว ัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกลยุทธ์ และวางแผนการตลาด
2. ทราบถึ ง พฤติ ก รรมการตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า ที่ ต ลาดนั ด ธนบุ รี เขตทวี ว ั ฒ นา
กรุ งเทพมหานคร
3. ทราบถึ ง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัด
ธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกลยุทธ์ และวางแผน
การตลาด สาหรับผูท้ ี่ประกอบธุรกิจตลาดนัด
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จัย เรื่ องปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ที่ ต ลาดนั ด ธนบุ รี เขตทวี ว ัฒ นา
กรุ ง เทพมหานครผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อนามา
ประกอบการนาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่
ได้กาหนดไว้โดยแบ่งหัวข้อออกดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Customer Behavior)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix)
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior)
คอตเลอร์ ฟิ ลลิป (2552) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค (Consumer
buying behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายไม่วา่ จะเป็ นบุคคล หรื อ
ครัวเรื อนที่ทาการซื้อสิ นค้าและบริ การสาหรับการบริ โภคส่ วนตัว
เสรี วงษ์มณฑา(2542) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรม (Behavior) เป็ นการกระทาหรื อ
แนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการซื้อการเกิดพฤติกรรมมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดความต้องการ (Needs)
แล้วเกิดความตึงเครี ยด (Tension) และเกิดแรงกระตุน้ (Drive) ซึ่งเป็ นปัจจัยที่จะมาหล่อหลอม
พฤติกรรมและได้พูดถึงความหมายของผูบ้ ริ โภค (Consumer) คือ ผูท้ ี่มีความต้องการซื้อ(Need) มี
อานาจซื้อ(Purchasing Power) ทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ(Purchasing behavior) และพฤติกรรม
การใช้ (Using behavior)
ดารา ทีปะปาล (2542) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ การกระทาใด ๆ ของ
ผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อการใช้สินค้าและบริ การ รวมทั้งกระบวนการ
ตัดสิ นใจซึ่งเป็ นตัวนาหรื อตัวกาหนดการกระทาดังกล่าวเพื่อตอบสนองความเป็ นและความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความพอใจ
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ธงชัย สันติวงษ์ (2546) ได้ให้คาจากัดความของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้วา่ การกระทาของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ ึงสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้
หมายความรวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจซึ่งมีมาอยูก่ ่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการกาหนดให้มีการ
กระทาดังกล่าวจากความหมายดังกล่าว สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ กริ ยาอาการที่แสดงออก
หรื อ ปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับสิ่ งเร้า (Stimulus) อาการที่แสดงออกต่างๆ เหล่านั้น เป็ นกิจกรรม
และ กระบวนการตัดสิ นใจของบุ คคลในอันที่จะประเมินผลและให้ได้มาซึ่งการใช้สินค้าและ
บริ การ ส่ วนสิ่ ง เร้าที่มากระทบแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็ นสิ่ งเร้าภายใน (Internal
Stimulus) และสิ่ งเร้า ภายนอก (External Stimulus)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
ปัจจัยที่จะมีผลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ
ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้
การตัดสิ นใจซื้ อและใช้บริ การของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องศึกษาถึง
ปัจจัยต่างๆ โดยที่เราสามารถแบ่งปัจจัยที่จะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ออกเป็ น 2 ประการ
ได้แก่
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ปัจจัยภายในเป็ นปัจจัยที่เกิดขึน้ จากตัวบุคคล ในด้าน
ความคิดและการแสดงออก ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยที่ปัจจัยในประกอบด้วย
องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความจาเป็ น ความต้องการ หรื อความปรารถนา แรงจูงใจบุคลิกภาพ
ทัศนคติ การรับรู ้ 1) ความจาเป็ น (Need) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desires)
ความจาเป็ นความต้องการและความปรารถนา เป็ นคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันและสามารถใช้
แทนกันได้ ซึ่งเราจะใช้คาว่าความต้องการในการสื่ อความเป็ นส่ วนใหญ่ โดยที่ความต้องการสิ่ งหนึ่ง
สิ่ งใดของบุคคลจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรื อบริ การ คือ เมื่อเกิดความ
จาเป็ นหรื อความต้องการ ไม่วา่ ด้านร่ างกายหรื อจิตใจขึ้นบุคคลก็จะหาทางที่จะสนองความจาเป็ น
หรื อความต้องการนั้นๆเราอาจจะกล่าวได้วา่ ความต้องการของมนุษย์ หรื อ ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นเกณฑ์สาหรับการตลาดยุคใหม่ และเป็ นปัจจัยของแนวความคิดทางการตลาด (Market
Concepts) 2) แรงจูงใจ (Motive) เมื่อบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรื อในจิตใจขึ้น และหากปัญหา ไม่
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รุ นแรงเขาอาจจะปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ ใจ หรื อไม่ทาการตัดสิ นใจใดๆ แต่หากปัญหานั้นๆ ขยายตัว
หรื อเกิดความรุ นแรงยิง่ ขึ้น เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งเป็ น
เรื่ องที่สาคัญที่เราต้อศึกษาถึงความต้องการและความคิดของผูบ้ ริ โภค เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจในการ
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การแก่ผบู ้ ริ โภคให้ได้ 3) บุคลิกภาพ (Personality) เป็ นลักษณะนิสัยโดยรวมของ
บุคคลที่พฒั นาขึ้นมาจากความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่ งจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมา
ในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการกาหนดรู ปแบบในการสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน
ซึ่งจะเป็ นลักษณะการตอบสนองในรู ปแบบที่คงที่ต่อตัวกระตุน้ ทางสภาพแวดล้อม เช่น ผูท้ ี่มี
ลักษณะเป็ นผูน้ าจะแสดงออก หรื อตอบสนองต่อปัญหาด้วยความมัน่ ใจ และกล้าแสดงความคิดเห็น
มีความเป็ นตัวของตัวเองสู ง ในขณะที่ผทู ้ ี่ขาดความมัน่ ใจในตนเองไม่กล้าเสนอแนะความคิดเห็น
และรับอิทธิพลจากผูอ้ ื่นได้ง่ายจะมีลกั ษณะเป็ นคนที่ชอบตามผูอ้ ื่น 4) ทัศนคติ (Attitude) เป็ นการ
ประเมินความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งของบุคคล โดยทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรม
ต่างๆ ของบุคคล ดังนั้น เมื่อเราต้องการให้บุคคลใดๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราจะต้องพยายามที่
จะเปลี่ยนทัศนคติของเขาก่อนแต่ในความเป็ นจริ งทัศนคติเป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก เนื่องจากเป็ น
สิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจ ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ย่อมกระทาได้ง่ายกว่า
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูร้ ิ โภค ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจ แรงพยายาม และระยะเวลาที่ดาเนินการ
ที่ยาวนาน 5) การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรื อการ
กระทาของบุคคลอื่น ก้าวแรกของการเข้าสู่ความคิดในการสร้างความต้องการแก่ผบู ้ ริ โภค คือ
ต้องการให้เกิดการรับรู ้ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสิ นค้าหรื อองค์การให้มีคุณค่าในสายตาของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งจะเป็ นการสร้างการยอมรับได้เท่ากับเป็ นการสร้างยอดขายนัน่ เอง 6) การเรียนรู้
(Learning) เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เกิดจากการรับรู ้ และประสบการณ์ของ
บุคคล ซึ่งจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงและคงอยูใ่ นระยะยาว ดังนั้น หากมีการรับรู ้ แต่ยงั ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรื อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างจะคงที่ ก็ยงั ไม่ถือว่าเป็ นการ
เรี ยนรู ้
ปัจจัยภายนอก (External Factors) หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมรอบตัวของบุคคล
ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยปัจจัยแบ่งออกเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 4 ประการได้แก่ 1) สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็ นสิ่ งที่กาหนดอานาจซื้อ
ของผูบ้ ริ โภคทั้งในรู ปแบบของตัวเงินและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 2) ครอบครัว (Family) การเลี้ยงดูใน
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สภาพครอบครัวส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างกัน เช่น การตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์
ของบุคลจะได้รับอิทธิพลจากครอบครัว ซึ่งครอบครัวจะมีผลตอพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบัน
อื่นๆ เนื่องจากบุคคลจะใช้ชีวิตในวัยเด็ก ซึ่ งเป็ นวัยซึมซับและเรี ยนรู ้ลกั ษณะอันจะก่อให้เป็ นนิสัย
ประจาของบุคคลไปตลอดชีวิต เป็ นต้น 3) สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลต่อ
การปรับพฤติกรรมของบุคคลให้เป็ นในทิศทางเดียวกัน เพื่อการยอมรับเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
หรื อที่เรี ยกว่ากระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด้วยรู ปแบบการดารงชีวิต
(Lifestyles) ค่านิยมของสังคม (Social Values) และ ความเชื่อ (Believes) ทาให้ตอ้ งศึกษาถึงลักษณะ
ของสังคมเพื่อจะทราบถึงปัจจัยที่อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการอยูร่ ่ วมกันของมนุษย์ โดยเฉพาะ
บรรทัดฐาน (Norms) ที่สังคมกาหนด และ 4) วัฒนธรรม (Culture) เป็ นวิถีการดาเนินชีวิตที่สังคม
เชื่อถือว่าเป็ นสิ่ งดีงามและยอมรับปฏิบตั ิมา เพื่อให้สังคมดาเนินและมีพฒั นาการไปได้ดว้ ยดีบุคคล
ในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม เพื่อการอยู่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมโดย
วัฒนธรรมเป็ นกลุ่มขอค่านิยมพื้นฐาน (Basic Values) การรับรู ้ (Perception) ความต้องการ (Wants)
และ พฤติกรรม(Behaviors) จึงเป็ นรู ปแบบหรื อวิถีทางในการดาเนินชีวิต (Lifestyles) ที่คนส่วน
ใหญ่ในสังคมยอมรับ ประกอบด้วย ค่านิยมการแสดงออก ค่านิ ยมในการใช้วตั ถุหรื อสิ่ งของ หรื อ
แม้กระทัง่ วิธีคิดก็เป็ นวัฒนธรรมด้วย
ปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคทางด้านต่างๆและเพื่อที่จะจัดกระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผูซ้ ้ือได้รับสิ่ งกระตุน้
ทางการตลาดหรื อสิ่ งกระตุน้ อื่นๆผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือซึ่ เปรี ยบเสมือนกล่องดาที่
ผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้งานของผูข้ าย และนักการตลาดก็คือ ค้นหาว่าลักษณะของผูซ้ ้ือ และ
ความรู ้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลสิ่ งใดบ้างการศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ ้ือที่เป็ นเป้าหมายจะมีประโยชน์
สาหรับนักการตลาดคือทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพื่อที่จะจัดส่วนประสมทาง
การตลาดต่างๆกระตุน้ และตอบสนองความต้องการของผูซ้ ้ือที่เป็ นเป้าหมายได้ถูกต้อง
ผูม้ ีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อนับตั้งแต่ข้ นั ต้น คือขั้นได้รับสิ่ งเร้าไปจนกระทัง่ ถึงขั้นสุ ดท้าย คือ
ขั้นตอนการตอบสนองของผูซ้ ้ือ ตามปกติมกั จะมีผมู ้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเสมอ ผูม้ ีบทบาทใน
การตัดสิ นใจในกระบวนการซื้อสามารถจาแนกออกได้เป็ น 5 พวก ดังนี้คือ
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1. ผูเ้ ริ่ มการซื้อ (Initiator) หมายถึง บุคคลผูใ้ ห้คาแนะนา หรื อให้ความคิดที่จะซื้อสิ นค้าและ
บริ การอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเป็ นคนแรก
2. ผูม้ ีอิทธิพลต่อการซื้ อ (Influence) หมายถึง ผูม้ ีส่วนในการกระตุน้ เร่ งเร้าแจ้งข่าว
หรื อชักชวนให้ผซู ้ ้ือตัดสิ นใจในกระบวนการซื้อขั้นใดขั้นหนึ่งตัวอย่างของผูม้ ีอิทธิพล เช่น ดารา
ภาพยนตร์สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ทางโทรทัศน์สามีซ่ ึงบอกว่าชอบผลิตภัณฑ์ลกั ษณะอย่างไร แล้ว
ปล่อยให้ภรรยาเป็ นคนตัดสิ นใจซื้อ หรื ออาจเป็ นพนักงานขายเสนอแนะสิ นค้าตราใดตราหนึ่ง
โดยเฉพาะเป็ นต้น จากการศึกษาพบว่าผูม้ ีอิทธิพลต่อการซื้อมีบทบาทสาคัญอย่างมากในการเลือก
ผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า การศึกษาในเรื่ องนี้มีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารการตลาดคือ ให้เสนอ
ข้อเสนอแนะว่าบริ ษทั ควรศึกษาว่า ใครเป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อการซื้อของผูซ้ ้ื อ และพยายามใช้สื่อ
โฆษณา หรื อประชาสัมพันธ์ไปยังผูม้ ีอิทธิพลเหล่านั้นให้มาก เพื่อการดาเนินงานการตลาดจะได้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
3. ผูต้ ดั สิ นใจซื้อ (Decider) หมายถึง บุคคลซึ่งทาหน้าที่ตดั สิ นใจซื้อ หรื อเป็ นผูช้ ่วยในการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในขั้นใดขั้นหนึ่ง ๆไม่วา่ การตัดสิ นใจซื้ อจะประกอบด้วยบุคคลเพียงคนเดียว หรื อ
หลายคนก็ตาม ผูข้ ายจะต้องหาทางจูงใจด้วยการโฆษณาไปยังบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
มากที่สุด
4. ผูซ้ ้ือ (Buyer) หมายถึง บุคคลที่ทาหน้าที่ซ้ือสิ นค้าจริ งๆ เช่น แม่บา้ นซื้ อของใช้ภายใน
บ้าน พ่อบ้านซื้อรถยนต์เป็ นต้น
5. ผูใ้ ช้(User) หมายถึง บุคคลที่เป็ นผูใ้ ช้สินค้า และบริ การโดยตรง ผูใ้ ช้อาจจะเป็ นผูซ้ ้ือ
สิ นค้าเองหรื อคนอื่นเป็ นผูซ้ ้ือมาให้ก็ได้นกั การตลาดจะต้องถือว่าผูใ้ ช้มีความสาคัญ การโฆษณาก็
ควรมุ่งที่ผใู ้ ช้เพราะผูใ้ ช้จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจหรื อเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในการซื้อในอนาคตกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อ
เสรี วงษ์มณฑา (2547: 47) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ(Buying Decision Process)
เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค จากการสารวจผูบ้ ริ โภคจานวนมากเกี่ยวกับ
กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้อพบว่าผูบ้ ริ โภคต้องผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรู ้ถึง
ความต้องการ หรื อการรับรู ้ปัญหา (2) การแสวงหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การ
ตัดสิ นใจซื้อ(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
1 การรับรู้ ถึงความต้ องการ (Need Recognition) หรื อการรับรู ้ปัญหา (Problem
Recognition) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลเกิดความรู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพการรับรู ้ที่เป็ นอุดม
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คติกบั สภาพการรับรู ้ที่เป็ นจริ ง Blackwell, Miniard(2001) ทาให้เกิดความรู ้สึกว่าสภาพ ความเป็ น
จริ ง (Real state) นั้นด้อยกว่าสภาพอันเป็ นอุดมคติหรื อสภาพที่ปรารถนา (Ideal State) นักสื่ อสาร
การตลาดจะต้องทาให้ปัญหานั้นกลายเป็ นแรงจูงใจ (Motive) ขึ้นมาในตัวของผูบ้ ริ โภค เพราะ
แรงจูงใจนั้นเป็ นความเครี ยด (Tension) ที่ทาให้มนุษย์เราดิ้นรนเพื่อหาหนทางลดความเครี ยด
ดังกล่าวให้ได้ ซึ่งจะนาไปสู่ ข้นั ตอนที่ 2 ต่อไป
2 การแสวงหาข้ อมูล (Information Search) เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ โภคเริ่ มค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาหรื อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ ผูบ้ ริ โภค
สามารถแสวงหาข้อมูลได้ 2 ทางคือ
2.1 การแสวงหาข้อมูลภายใน (Internal Search) เป็ นข้อมูลที่อยูใ่ นความ ทรงจาของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อเป็ นความรู ้ที่ผบู ้ ริ โภคมีมาก่อน นักสื่ อสารการตลาดจะต้องพยายามทาให้ สิ นค้าของ
คนนั้นประทับอยูใ่ นความทรงจาของผูบ้ ริ โภค ถ้าหากผูบ้ ริ โภคจาได้แล้วระลึกถึงความพึง พอใจก็จะ
ทาให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้อทันที แต่ ถ้าผูบ้ ริ โภคจดจาได้แต่ ไม่พอใจสิ่ งที่จาได้หรื อแรงจูงใจนั้นไม่มากพอ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อก็จะหยุดชะงักลง
2.2 การแสวงหาข้อมูลภายนอก (External Search) เป็ นการเก็บรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ จาก
แหล่งภายนอก เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า ราคา การกระจายสิ นค้า การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของผู ้
ประกอบธุรกิจ และข้อมูลของคู่แข่งขัน เป็ นต้น เมื่อผูบ้ ริ โภคไม่พอใจในสิ นค้าที่ตนเองจดจาได้
หรื อมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าไม่ เพียงพอ ผูบ้ ริ โภคก็จะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น (1) การดู โฆษณา (2) การพูดคุยกับคนอื่น เช่น เพื่อน ครอบครัว (3) การพูด
คุยกับพนักงานขายของบริ ษทั หรื อ ร้านค้า (4) การไปที่จุดซื้อ(5) การสอบถามจากผูท้ ี่เคยใช้สินค้า
แล้ว หลังจากนั้นผูบ้ ริ โภคจะนาข้อมูลที่ ได้รับมาประเมินผลทางเลือก
2.3 การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) เป็ นการนาข้อมูลที่ได้รับ พิจารณา
จุดเด่นหรื อข้อดีของสิ นค้าว่าสิ นค้าใดดีกว่ากันในแง่ใด นักสื่ อสารการตลาดต้องสร้างจุดเด่น ของ
สิ นค้าให้ตรงกับมาตรฐานในการเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ถ้าหากจุดเด่นของสิ นค้าไม่ตรงกับ
มาตรฐานในการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้านั้นก็จะขายไม่ได้ แต่ถา้ จุดเด่นของสิ นค้าสอดคล้องกับ
มาตรฐานในการตัดสิ นใจเลือกซื้อโอกาสที่สินค้าจะขายได้ก็จะมีสูงขึ้นดังนั้นนักสื่ อสารการตลาดจึง
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ต้องเรี ยนรู ้วา่ ผูบ้ ริ โภคใช้มาตรฐานอะไรในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าแต่ละประเภท ขั้นตอนต่อไป
หลังจาก การประเมินผลทางเลือกก็คือ การตัดสิ นใจซื้อ
2.4 การตัดสิ นใจซื้ อ(Purchase Decisions) ในการที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้านั้น
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ติดอยูก่ บั สิ นค้าที่ตวั เองมีความเคยชิน ดังนั้นจะต้องหาวิธการจูงใจให้ผบู ้ ริ โภค
เปลี่ยนใจ และตัดสิ นใจซื้อสิ นคาของตน ซึ่งมีหลายวิธี คือ (1)การสร้างความแตกต่าง
(Differentiation) (2) ลดอัตราการเสี่ ยงในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค (Reduced Perceived Risk) (3) การ
สร้างสิ่ งล่อใจ (Incentives)
2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ(Post-Purchase Behavior) หากผูบ้ ริ โภคมีความ พอใจ
หลังจากได้ใช้ การยอมรับก็จะสู งขึ้นโอกาสความสาเร็ จของสิ นค้าก็จะมีมากขึ้นด้วย เพราะ ผูบ้ ริ โภค
จะซื้อซ้ าแต่หากผูบ้ ริ โภคไม่พอใจหลังการใช้ การยอมรับก็จะลดลง โอกาสความสาเร็ จของ สิ นค้าก็
จะลดลงด้วย เพราะผูบ้ ริ โภคจะไม่ซ้ือซ้ า
2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
คอตเลอร์ ฟิ ลลิป (Kotler. 2546: 24) ได้ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง
เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่ วนประสมทาง
การตลาด ประกอบด้วย ทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์
ของกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันคือ 4P’s อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
เสรี วงษ์มณฑา (2547: 17) ได้ให้ความหมายว่าส่วนประสมทางการตลาด คือ ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งใช้รวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายหรื อเป็ นเครื่ องมือ
ที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการติดต่อสื่ อสารขององค์กร
ธงชัยสันติวงษ์ (2546: 34) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การผสมที่เข้ากัน
ได้อย่างดีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของการกาหนดราคา การส่งเสริ มการขาย ผลิตภัณฑ์ที่ขายและ
ระบบ การจัดจาหน่ายซึ่งได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้สาหรับการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการจาก
ความหมายดังกล่าว สรุ ปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4'Ps) ถือ เป็ นหัวใจ
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สาคัญของการบริ หารการตลาด การจะทาให้การดาเนิ นงานของกิจการประสบความสาเร็ จได้ข้ ึนอยู่
กับการปรับปรุ งความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่ วนประสมทางการตลาดนี้ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสด
องค์ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาด
1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งใดก็ตามที่เสนอให้แก่ตลาด เพื่อสร้างความ สนใจ การ
เป็ นเจ้าของการใช้หรื อการบริ โภค โดยจะต้องตอบสนองความต้องการและความจาเป็ น อย่างไรก็
ตามผลิตภัณฑ์มิได้หมายความถึงเพียงแค่สินค้าที่จบั ต้องได้ แต่ผลิตภัณฑ์ยงั หมายถึง วัตถุทาง
กายภาพ บริ การ เหตุ การณ์ บุคคลสถานที่ องค์การแนวความคิดหรื อสิ่ งต่าง ๆ ข้างต้นรวมกัน
ผลิตภัณฑ์แบ่งได้ 5 ระดับ ได้แก่
1.1 ประโยชน์หลัก (Core benefit) หมายถึง ประโยชน์พ้ืนฐานที่ผบู ้ ริ โภค ได้รับจากการซื้อ
สิ นค้าโดยตรง
1.2 รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible product) หรื อผลิตภัณฑ์พ้นื ฐาน (Basic product)
หมายถึง
ลักษณะทางกายภาพที่ผบู ้ ริ โภคสามารถสัมผัสหรื อรับรู ้ได้ ซึ่งเป็ นส่วนที่เสริ ม ผลิตภัณฑ์ให้ทา
หน้าที่ได้สมบูรณ์ข้ ึนซึ่งอาจจะเป็ นคุณภาพ (Quality) รู ปร่ างลักษณะ (Feature) รู ปแบบ (Style) การ
บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) ตราสิ นค้า (Brand) และลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ (Other physical product)
1.3 ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expect product) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบัติ และเงื่อนไขที่ผซู ้ ้ือ
คาดหวังว่าจะได้รับและใช้เป็ นข้อตกลงจากการซื้ อสิ นค้า การเสนอผลิตภัณฑ์ที่ คาดหวังจะคานึงถึง
ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก(Customer’s satisfaction)
1.4 ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) หมายถึง ผลประโยชน์เพิ่มเติม หรื อบริ การที่ผซู ้ ้ือ
จะได้รับควบคู่กบั การซื้ อสิ นค้าประกอบด้วยบริ การก่อนและหลังการขาย เช่น การ ติดตั้ง
(Installation) การขนส่ง (Transportation) การรับประกัน(Insurance) การให้สินเชื่อ (Credit) และ
การให้บริ การอื่น ๆ (Service)
1.5 ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential product)หมายถึง คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาไปเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต
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2 ราคา (Price) ในความหมายที่แคบที่สุด ราคาคือ จานวนเงินที่คิดสาหรับค่า สิ นค้าหรื อ
บริ การ ส่ วนในความหมายที่กว้างคือ จานวนรวมของคุณค่าทั้งหมดที่ผบู ้ ริ โภคยอมจ่ายเพื่อ แลกกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับของการมีหรื อการใช้สินค้าหรื อบริ การ ในอดีตราคาเป็ นปัจจัยหลักที่กระทบ
ต่อการตัดสิ นใจเลือกของผูซ้ ้ื อความคิดนี้ยงั คงเป็ นจริ งสาหรับประเทศที่ยากจนและกับผลิตภัณฑ์
ประเภทของใช้ประจา เพราะในปัจจุบนั ปัจจัยที่มิใช่ราคามีบทบาทสาคัญมากขึ้นต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค การตั้งราคา (Pricing) เป็ นเทคนิคที่สาคัญเพราะราคาที่ต้ งั นั้นมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค การเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้าจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการ
ตั้งราคาสิ นค้า โดยปกติ กิจการจะสามารถกาหนดราคาได้จาก 3 วิธี ดังนี้ คือ (1) การกาหนดราคา
โดยพิจารณาจากต้นทุนหรื อที่เรี ยกว่าการกาหนดราคาโดยการบวกเพิ่มจากต้นทุ น(2) การกาหนด
ราคาโดยพิจารณาจากคุณค่าใน สายตาผูซ้ ้ือ(3) วิธีการกาหนดราคาจากการแข่งขันแบ่งได้เป็ น 2 วิธี
คือ กาหนดราคาตามคู่แข่งขันและกาหนดราคาตามที่คิดว่าคู่แข่งขันจะกาหนดการตั้งราคาอย่างไร
นอกเหนือจากความเข้าใจเรื่ องพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคแล้ว บางครั้งต้องนาเอาเป้าหมายของธุรกิจมา
ประกอบด้วย คาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับราคา คือ คาว่ามูลค่า และอรรถประโยชน์ มูลค่า (Value)
คือการรับรู ปจากลูกค้า จากการเปรี ยบเทียบระหว่างคุณภาพของสิ นค้า หรื อบริ การกับราคาสิ นค้า
นั้นๆ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2543) โดยเป็ นการวัดในเชิงปริ มาณของมูลค่า ผลิตภัณฑ์ เพื่อจูงใจให้
ผลิตภัณฑ์เกิดการแลกเปลี่ยน นักการตลาดต้องพยายามเสนอผลิตภัณฑ์ที่ ลูกค้ายอมรับ โดยให้มี
มูลค่าสู งกว่าราคาและพยายามสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) สาหรับ ผลิตภัณฑ์ดว้ ยอรรถประโยชน์
(Utility) คือ คุณสมบัติของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่สามารถตอบสนองความ ต้องการของมนุษย์ให้เกิดความ
พึงพอใจ ศิริวรรณ เสรี รัตน์(2543)
3 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place )หรื อ หมายถึงกลุ่มขององค์กรอิสระ หลาย ๆ องค์กรที่
เข้ามาเกี่ยวข้องกันภายในกระบวนการของการนาสิ นค้าหรื อบริ การไปสู่ผบู ้ ริ โภคคน สุดท้าย หรื อ
ผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ช่องทางการจัดจาหน่ายทาหน้าที่เคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การจาก ผูผ้ ลิตไปสู่
ผูบ้ ริ โภค โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับคือ
3.1 ช่องทางการตลาดทางตรง (Direct marketing channel) เป็ นช่องทางที่ไม่ มีระดับชั้นของ
คนกลาง ผูผ้ ลิตจะขายสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคโดยตรง
3.2 ช่องทางการตลาดทางอ้อม (Indirect marketing channel) เป็ นช่องทางที่ ผ่านพ่อค้าคน
กลาง เพื่อนาไปขายแก่ผบู ้ ริ โภค
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4 การส่ งเสริมการตลาด ( Promotion) ประกอบด้วยเครื่ องมือทางการโฆษณา การ ขายโดย
บุคคล การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ที่กิจการใช้อย่างประสม
ประสานกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การโฆษณาและการตลาด คาจากัดความของเครื่ องมือการ
ส่ งเสริ มการตลาดหลักทั้ง5 ประการ แบ่งได้ดงั นี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นรู ปแบบหนึ่งในการใช้จ่ายเงินเพื่อนาเสนอ และแสดง
แนวคิดสนับสนุนสิ นค้าและบริ การผ่านสื่ อที่มิใช่บุคคล โดยระบุผอู ้ ุปถัมภ์โฆษณาชิ้นนั้น
4.2 การขายโดยบุคคล (Personal selling) เป็ นการนาเสนอข่าวสารที่ใช้บุคคลโดยพนักงาน
ขายของกิจการ เพื่อทาการขายและสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
4.3 การส่งเสริ มการขาย (Sales promotion) หมายถึงการนาเสนอสิ่ งจูงใจใน ระยะเวลาสั้นๆ
เพื่อกระตุน้ การซื้อหรื อการขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
4.4 การประชาสัมพันธ์ (Public relations) เป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สาธารณชน
ต่าง ๆ โดยการให้ข่าวสาร (Publicity) การสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร การป้ องการและ จัดการ
เกี่ยวกับข่าวลือ เรื่ องราวหรื อเหตุ การณ์ดา้ นลบที่อาจจะเกิดขึ้น
4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) เป็ นการติดต่อสื่ อสารทางตรงกับผูบ้ ริ โภค
เป้าหมายแต่ ละราย ซึ่งได้รับการโต้ตอบได้ในทันทีทนั ใด และสามารถทาให้เกิดความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าอย่างยาวนาน ได้แก่ การใช้โทรศัพท์ ไปรษณี ย ์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และเครื่ องมืออื่น ๆ เพื่อ
ติดต่อสื่ อสารโดยตรงถึงลูกค้าปัจจุบนั กิจการได้ปรับปรุ งการใช้ส่วนประสมทางการตลาดร่ วมกันจึง
เรี ยกว่าแนวคิดการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดเชิงองค์รวม (Integrated marketing communications
หรื อ IMC) ซึ่งหมายถึง ข่าวสารทั้งหมดของกิจการ ตาแหน่งและภาพพจน์ของกิจการและความโดด
เด่น จะรวมเข้าด้วยกันผ่านช่องทางการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดทั้งหมด
สรุป ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนาเอาปัจจัยต่าง ๆที่ศึกษาได้จากการทบทวนวรรณกรรม มากาหนดเป็ น
กรอบแนวคิด ได้แก่ ส่ วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ตามทฤษฏีและแนวคิดดังที่
กล่าวมาก
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชิตาภรณ์ ศักดิ์โกมลพิทักษ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การ
ตลาดนัดตอนกลางคืน ในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การตลาดนัดตอนกลางคืน ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี 6 ปัจจัย เรี ยงลาดับตามอิทธิพลที่
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านส่งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริ การ ปัจจัยด้านกายภาพและการ
นาเสนอ และปัจจัยผลิตภัณฑ์ ในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ
ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจยั พบว่า การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การตลาด
นัดตอนกลางคืนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกันในระหว่างผูท้ ี่มีเพศ ระดับ
การศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกัน ในขณะที่ผทู ้ ี่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การตลาดนัดตอนกลางคืน ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน โดยพบว่า ผูท้ ี่มีอายุ 31 ปี
ขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะใช้บริ การน้อยกว่าคนที่อายุนอ้ ยกว่า และผูม้ ีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท กับผู ้
ที่มีรายได้ต้ งั แต่ 15,000 -25,000 บาทมีแนวโน้มที่จะใช้บริ การตลาดนัดตอนกลางคืนมากกว่ากลุ่ม
อื่น
สุ วิมล ปิ ยะสุ จริตพร (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในตลาดนัด
ธนบุรี ( สนามหลวง 2 ) ของผูบ้ ริ โภคฝั่งธนบุรี ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 56.0 โดยระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุดถึงร้อยละ 67.3 มีสถานะภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 71.8
ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 37.3 มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
38.0 สาหรับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้อสิ นค้าภายในตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะมาซื้อสิ นค้า 1 ครั้ง ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 45.5 โดยผูบ้ ริ โภคมักซื้อสิ นค้า
หลากหลายประเภท โดยให้ผบู ้ ริ โภคเลือกตอบแบบสอบถามประเภทสิ นค้าที่ซ้ือได้มากกว่า 1
ประเภทนั้น ผลปรากฏคิดว่าสิ นค้าที่นิยมมาซื้อกันมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1.สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
2. ต้นไม้และอุปกรณ์ 3. สิ นค้าเบ็ดเตล็ด 4. เสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่มห่ม 5. สิ นค้าตกแต่งบ้าน ผูบ้ ริ โภค
ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเลือกซื้อสิ นค้ามากกว่า 1 – 2 ชัว่ โมง ต่อครั้งมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 52.8
โดยจานวนเงินที่ใช้ในการซื้ อในแต่ระครั้งจะอยูร่ ะหว่าง 200 - 300 คิดเป็ นร้อยละ 31.0 ในส่วนของ
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พาหนะที่ใช้เดินทางไปยังตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2 ) ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มกั ใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล มากถึงร้อยละ 45.0 ซึ้งบุคคลที่บริ โภคมาซื้อสิ นค้าด้วยนั้นส่ วนใหญ่เป็ นเพื่อนและครอบครัว
ซึ้งใกล้เคียงกัน คือ คิดเป็ นร้อยละ36.8 และ 36.5 ตามลาดับ และผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง มีสถานะภาพโสด 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
มากที่สุดในอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มาตลาดนัดสวน
จตุจกั รในวันเสาร์ – อาทิตย์ 1 – 2 ครั้งต่อเดือน เหตุผลสาคัญ ที่ มาคือความหลากหลาย ของสิ นค้า
เลือกซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ใช้จ่าย 501 – 1,000 บาทต่อการเลือกซื้อ และมาในช่วงเวลา 14.00 - 16.00 น.
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยรวมของลูกค้าระดับสูง การรับรู ้เรื่ องของคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับสูงความเชื่อถือของสิ นค้าอยูใ่ นระดับสู งและความตั้งใจซ้ ากลับมาซื้อของซ้ า
อยูใ่ นระดับสูง

19

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาด
นัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวี วฒ
ั นา กรุ ง เทพมหานคร โดยแบ่ ง การวิ จัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่งเสริ มการขาย ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามลับขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ใช้บริ การมาซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่องจากไม่ทราบจานวนของผูท้ ี่มาใช้บริ การที่
ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ที่แน่นอนดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่าง
สูตร W.G.cochran (1953) ดังนี้
n=

P(1 − P)Z2
d2

N = แทนจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P = แทนสัดส่วนประชากรที่ผวู ้ ิจยั ต้องการสุ่ม (โดยทัว่ ไปนิยมใช้สัดส่ วน 30% หรื อ 0.30)
Z = แทนระดับความมัน่ ใจที่กาหนด หรื อระดับนัยสาคัญทางสถิติ
D = แทนสัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ นั้นๆ)
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แทนค่า สูตร

N = 0.5 (1-0.5)+1.962
0.052
N = 384.16 หรื อ 385 ตัวอย่าง

จากการค านวณ ได้ก ลุ่ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ใ นการวิจัย เท่ากับ 385 คน ดัง นั้นเพื่ อป้ องกัน การ
ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ ไม่สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึ งได้มีการสารองกลุ่มตัวอย่างเพิ่ม
จานวน 15 คน รวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นเท่ากับ 400 คน
3.2 เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ นส่ วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยมี
ลักษณะคาถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา,รายได้, สถานะภาพ โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
สามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาด
นัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ความถี่ในการซื้อสิ นค้า, ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ, เวลาที่
ใช้ในการซื้อสิ นค้า, จานวนเงินที่ใช้ซ้ือสิ นค้า
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย, ด้านการส่งเสริ มการขาย
3.3 วิธีสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ การสร้างแบบสอบถามมี
ขั้นตอนดังนี้
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1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตลาด
นัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั เพื่อนามาเป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลที่ได้จากการศึกษาตามมาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ นส่วนๆและ พิจารณา
เนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น น ามาเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาการค้น คว้า อิ ส ระเพื่ อ ขอ
คาแนะนาและนามาปรับปรุ งแก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ แก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของ ครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)
5. นาแบบสอบถามที่ ผ่านการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นครั้ ง
สุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.4 วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งการวิจยั ตามส่ วนประสมทางการตลาด
ออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มทาง
การตลาด ผูว้ ิจัย ได้ศึ ก ษาค้น คว้า เอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งน ามาสัง เคราะห์แ ละน ามาท า
แบบสอบถาม นาเสนออาจารย์ที่ป รึ กษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องความคิดเห็น
ของผูท้ ี่มาใช้บริ การหรื อซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ใช้มาตราวัด
แบบช่วงระยะ (Interval scale) ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาคัญมากที่สุด
สาคัญมาก
สาคัญปานกลาง
สาคัญน้อย
สาคัญน้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวิธีดาเนินการดังนี้
1. ขอความร่ วมมื อจากผูท้ ี่ ม าซื้ อสิ น ค้า โดยผูศ้ ึ ก ษาอธิ บ ายและชี้ แจงวัตถุ ป ระสงค์ ข อง
แบบสอบถาม และวิธีการเก็บข้อมูลแก่ผบู ้ ริ โภค พร้อมรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง และเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสะดวก (Convenience sampling)
2. ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบคาถามตามเครื่ องมือ
แต่ละชุดให้สมบูรณ์และนาผลการตอบไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
3.5 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2561)
เมื่อ X
แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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2.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

S=

เมื่อ

n x 2 −

( x )
2

n(n − 1)

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง

( x) แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
2

n

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3.3 สถิติที่ใช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบัค (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2561)
เมื่อ

แทน
n
แทน
 si2 แทน
 st2 แทน


ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ค่าจานวนของแบบคาถาม
ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
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3.4 สถิติที่ใช้ สาหรับทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบความสัม พันธ์ ระหว่า งปั จจัย ส่ วนบุคคล พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า และการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi –
Square) เพือ่ ทดสอบสมมุติฐาน (Hartung. 2001) มีสูตรการคานวณดังนี้

2

Oij
Eij

แทน ค่าไคสแควร์
แทน ค่าความถี่ที่ได้จากการทดลองปฏิบตั ิ
แทน ค่าความถี่ที่คิดว่าควรจะเป็ นหรื อตามทฤษฎี
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลจากการตอบแบบสอบถาม ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในตลาดนัดธนบุรี ใช้
แบบสอบถามเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน และ
ได้รับแบบสอบถามกลับมา จานวน 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป และจัดเรี ยงลาดับการวิเคราะห์ดงั นี้ ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล และแปล
ความหมายแบ่งเป็ น 4 ตอน คือ
4.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ
4.2 ผลการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัดธนบุรี เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร และหาค่าร้อยละ
4.3 ผลการวิ เคราะห์ เกี่ ย วกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
4. 1 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตารางที่ 4.1 จานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล
ลักษะทางข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
1. เพศ
ชาย
153
38.3
หญิง
247
61.8
2. อายุ
อายุ 15-19 ปี
170
42.5
อายุ 20-29 ปี
112
28.0
อายุ 30-44 ปี
70
17.5
อายุ 45 ปี ขึ้นไป
48
12.0
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ลักษะทางข้ อมูลส่ วนบุคคล
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. ระดับรายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001 -30,000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้ อยละ

144
134
122

36.0
33.5
30.5

251
149
-

62.7
37.3
-

97
132
68
103
400

24.3
33.0
17.0
25.8
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากกว่าเพศชายมีอายุอยูใ่ นช่วง
20-29 ปี กลุ่มวัยรุ่ นและวัยทางาน มีสถานภาพโสด ซึ่งมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี และส่ วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,000 – 20,000 บาท
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4. 2 ผลการวิ เคราะห์ เ กี่ยวกับ พฤติ ก รรมการตั ด สิ นใจซื้ อ สิ นค้ า ที่ ต ลาดนั ด ธนบุ รี เขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.2 จานวนและค่าร้อยละของความถี่ในการซื้อสิ นค้ากี่ครั้งต่อเดือน
ความถี่
ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน
ความถี่ 1 - 2 ครั้ง/เดือน
ความถี่ 5 – 6 ครั้ง/เดือน
ความถี่มากกว่า 6 ครั้ง
รวม

จานวน
57
216
77
50
400

ร้ อยละ
14.2
54.0
19.3
12.5
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความถี่ในการไปซื้อสิ นค้ากี่ครั้งต่อเดือน ส่ วนใหญ่ไปซื้ อสิ นค้า 1-2
ครั้งต่อเดือนจานวน 216 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 54.0 รองลงมามีความถี่ในการไปซื้ อสิ นค้า 5-6
ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 19.3 และใช้บริ การน้อยที่สุด คือ มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือนจานวน 50 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.5
ตารางที่ 4.3 จานวนและค่าร้อยละของประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ
ประเภทสินค้าที่ซื้อ
สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
ต้นไม้และต้นไม้และอุปกรณ์
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
เสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่งห่ม
สิ นค้าตกแต่งบ้าน
รวม

จานวน
53
80
131
103
33
400

ร้ อยละ
13.3
20.0
32.8
25.8
8.3
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ส่ วนใหญ่มีประเภทสิ นค้าที่ซ้ือคือสิ นค้าอุปโภคบริ โภค จานวน 131
คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8 รองลงมา คือ ประเภทเสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่งห่มจานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.8 และประเภทสิ นค้าที่นอ้ ยที่สุดคือ สิ นค้าตกแต่งบ้าน จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3

28

ตารางที่ 4.4 จานวนและค่าร้อยละของช่วงเวลาที่ซ้ือสิ นค้า
ช่ วงเวลา
เวลา 10:00 – 12:00 น.
เวลา 12:00 - 14:00 น.
เวลา 14:00 - 18:00 น.
เวลา 18.00 – 19.00 น.
เวลา 19:00 – 20:00 น.
รวม

จานวน
26
58
87
120
109
400

ร้ อยละ
6.5
14.5
21.8
30.0
27.3
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ส่ วนใหญ่มีช่วงเวลาที่ซ้ื อสิ นค้าอยู่ในระหว่างช่วง 18.00 – 19.00 น.
จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 18:00 – 20:00 น. จานวน 109 คน คิด
เป็ นร้อยละ 27.3 และน้อยที่สุด คือ ช่วงเวลา 10:00 – 12:00 น.
ตารางที่ 4.5 จานวนและค่าร้อยละของจานวนเงินที่ใช้ซ้ือสิ นค้า
จานวนเงิน
จานวนเงิน 0 – 199 บาท
จานวนเงิน 200 - 299 บาท
จานวนเงิน 300 - 500 บาท
จานวนเงิน 501 – 1,000 บาท
จานวนเงิน 1,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
42
108
126
68
56
400

ร้ อยละ
10.5
27.0
31.5
17.0
14.0
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ส่ วนใหญ่มีจานวนเงินที่ใช้ซ้ือสิ นค้าอยูท่ ี่ 300 - 500 บาท จานวน 126
คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5 รองลงมามีจานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า 200 - 299 บาท จานวน 108 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 27.0 และน้อยที่สุด คือ จานวนเงิน 0 – 199 บาท จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5
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4.3 ผลการวิเคราะห์ เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาด
นัดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ความหลากหลายของสิ นค้า
คุณภาพของสิ นค้าที่จดั จาหน่าย
สิ นค้ามีเอกลักษณ์ถึงตลาดนัดธนบุรี
มีรถบริ การจุดรับส่งผูม้ าใช้บริ การในตลาดนัด
ธนบุรี
รวม

𝐱̅
3.76
3.60
3.63
3.62
3.62

ระดับความสาคัญ
S.D
ความหมาย
มาก
.724
มาก
.750
มาก
.872
มาก
.853
0.54

มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝐱̅ = 3.62) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมากทั้งหมด 4 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ความหลากหลายของสิ นค้า (𝐱̅ = 3.76) รองลงมาคือ สิ นค้ามีเอกลักษณ์ถึงตลาดนัดธนบุรี
(𝐱̅ = 3.63) ส่ วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ คุณภาพของสิ นค้าที่จดั จาหน่าย (𝐱̅ =
3.60) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ค่าใช้จ่ายถูกกกว่าตลาดนัดอื่น
ความคุม้ ค่าเงินในตัวสิ นค้า
ราคาสิ นค้าเหมาะสม
สิ นค้าถูกกว่าตลาดนัดอื่น
มีป้ายบอกราคาสิ นค้าที่ชดั เจน
รวม

𝐱̅
3.77
3.74
3.84
3.64
3.63
3.97

ระดับความสาคัญ
S.D.
ความหมาย
มาก
.619
มาก
.626
มาก
.554
มาก
.699
มาก
.606
.645
มาก
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ปั จจัย ด้านราคา โดยภาพรวม อยู่ใ นระดับมาก (𝐱̅ = 3.97) เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปั จจัยด้านราคาในระดับมากทั้ง 5 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่
ราคาสิ นค้าเหมาะสม (𝐱̅ = 3.84) รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าตลาดนัดอื่น (𝐱̅ = 3.77) ส่ วนปัจจัย
ด้านราคาในระดับที่นอ้ ยที่สุด ได้แก่ มีป้ายบอกราคาสิ นค้าที่ชดั เจน (𝐱̅ = 3.63) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ระดับความสาคัญ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
𝐱̅
S.D.
ความหมาย
ความสะดวกในการมาตลาดนัดธนบุรี
มาก
3.44
.562
มีรถโดยสารผ่านตลาดนัดธนบุรี
มาก
3.52
.543
มีที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย
มาก
3.52
.543
รวม
มาก
3.14
.571
จากตารางที่ 4.8 พบว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝐱̅ =
3.14) เมื่ อพิจารณารายข้อ พบว่า ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ในระดับมากทั้ง 3 ข้อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ มีรถโดยสารผ่านตลาดนัดธนบุรี และ มีที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย อยู่ที่
(𝐱̅ = 3.52) ส่วนปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่นอ้ ยที่สุด ได้แก่ ความสะดวกในการมาตลาดนัด
ธนบุรี (𝐱̅ = 3.44)
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่งเสริ มการตลาด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
การให้ขอ้ มูลข่าวสารกับผูม้ าใช้บริ การ
มีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อ
สิ นค้าในตลาดนัดธนบุรี
มีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลาดนัดธนบุรี
ผ่านสื่ อต่างๆ
จัดโปรโมชัน่ ช่วงเทศกาล

𝐱̅
4.03

ระดับความสาคัญ
S.D.
ความหมาย
มาก
.665

3.93

.626

มาก

3.97

.634

มาก

4.05

.638

มาก
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
มีการทดลองสิ นค้าที่มาจาหน่ายก่อนการ
ตัดสิ นใจซื้อ
รวม

𝐱̅

ระดับความสาคัญ
S.D.
ความหมาย

4.07

.656

มาก

3.26

.631

มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅ =
3.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ในระดับมาก ทั้ง 5 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ มีการทดลองสิ นค้าที่มาจาหน่ายก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ (𝐱̅ = 4.07) รองลงมา คือ จัด
โปรโมชัน่ ช่วงเทศกาล (𝐱̅ = 4.05) ส่ วนปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ มี
เจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อสิ นค้าในตลาดนัดธนบุรี (𝐱̅ = 3.93) ตามลาดับ
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
H0 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวี ว ฒ
ั นา
กรุ งเทพมหานคร
H1 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวีว ฒ
ั นา
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์
H0 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวีว ฒ
ั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์
H1 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวี ว ฒ
ั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 4.11 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของปั จจัยส่ วนบุคคลกับ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัด
ธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ด้านราคา
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระดับรายได้ต่อเดือน
รวม

Chi-square
1.844
51.514
44.791
66.429
73.656
47.64

ด้านราคา
Df
3
9
3
6
9
6

Sig
.605
.000
.000
.000
.000
.605

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน sig. มีค่า 0.000จึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 ซึ่งหมายความว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ในด้านราคา
สมมติฐานที่ 1.3 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
H0 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวี ว ฒ
ั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
H1 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวี ว ฒ
ั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

33

ตารางที่ 4.12 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปั จจัยส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระดับรายได้ต่อเดือน
รวม

Chi-square
4.276
8.232
9.086
1.483
16.761
7.96

ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
Df
3
9
6
3
9
6

sig
.233
.511
.169
.686
.053
.330

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อรายเดือน ค่า sig. มากกว่า
0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐาน H1 ยอมรับสมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ในด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
สมมติฐานที่ 1.4 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร ในด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
H0 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวี ว ฒ
ั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
H1 :
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
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ตารางที่ 4.13 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปั จจัยส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระดับรายได้ต่อเดือน
รวม

ด้านการส่ งเสริมทางการตลาด
Chi-square
Df
1.315
3
15.840
9
3.614
6
6.269
3
11.358
9
7.68
6

sig
.726
.070
.729
.099
.252
.375

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึก ษา ระดับรายได้ต่อเดือนค่า sig. มากกว่า
0.05 จึงปฎิเสธสมมตฐาน H1 ยอมรับสมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ในด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินค้ามีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าที่ตลาดนัดธนบุรี เขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
H0 : พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ไม่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรีเขตทวีวฒ
ั นา
กรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานที่ 2.1 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์
H0 : พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ไม่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรีเขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์
Chi-square
df
sig
ความถี่ในการซื้อสิ นค้า
9.917
12
.623
ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ
23.252
15
.079
เวลาที่ใช้ในการซื้อสิ นค้า
11.087
15
.746
จานวนเงินที่ใช้ซ้ือสิ นค้า
18.746
15
.225
รวม
15.75
14.25
.418
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ความถี่ในการซื้อสิ นค้า ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ เวลาที่ใช้ในการซื้อสิ นค้า จานวน
เงินที่ใช้ซ้ือสิ นค้า sig. มากกว่า 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐาน H1 ยอมรับสมมติฐาน H0 ซึ่งหมายความว่า
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าไม่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า

สมมติฐานที่ 2.2 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ในด้านราคา
H0 : พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ไม่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร ในด้านราคา
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรีเขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านราคา
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ตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ด้านราคา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ความถี่ในการซื้อสิ นค้า
ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ
เวลาที่ใช้ในการซื้อสิ นค้า
จานวนเงินที่ใช้ซ้ือสิ นค้า
รวม

Chi-square
10.265
20.317
35.062
13.842
19.87

ด้านราคา
df
12
15
15
15
14.25

sig
.593
.160
.002
.538
.323

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 เวลาที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้า ค่า sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานH1 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่
ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นากรุ งเทพมหานคร ในด้านราคา
สมมติฐานที่ 2.3 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
H0 : พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ไม่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร ในด้านการช่องทางการจัดจาหน่าย
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรีเขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ความถี่ในการซื้อสิ นค้า
ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ
เวลาที่ใช้ในการซื้อสิ นค้า
จานวนเงินที่ใช้ซ้ือสิ นค้า
รวม

ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
Chi-square
df
17.416
12
12.427
15
16.286
15
13.974
15
15.025
14.25

sig
.135
.646
.363
.527
.417

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ เวลาที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้า และ
จานวนเงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า ค่า sig. มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ซึ่งหมายความว่า พฤติกรรม
การตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้ า ไม่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้ า ที่ ต ลาดนั ด ธนบุ รี เขตทวี ว ัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
สมมติฐานที่ 2.4 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ในด้านส่งเสริ มทางการตลาด
H0 : พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ไม่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร ในด้านส่งเสริ มทางการตลาด
H1 : พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรีเขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านส่งเสริ มทางการตลาด
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ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ด้านส่งเสริ มทางการตลาด
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ความถี่ในการซื้อสิ นค้า
ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ
เวลาที่ใช้ในการซื้อสิ นค้า
จานวนเงินที่ใช้ซ้ือสิ นค้า
รวม

ด้านส่ งเสริมทางการตลาด
Chi-square
df
14.056
12
13.586
15
20.272
15
15.913
15
15.956
14.25

sig
.297
.557
.162
.388
.351

จากตารางที่4.17 พบว่า ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับนัยสาคัญสถิติที่
0.05 ความถี่ในการซื้อสิ นค้า ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ เวลาที่ใช้ในการซื้อสิ นค้า และจานวนเงินที่ใช้ซ้ือ
สิ นค้า ค่า sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 ยอมรับสมมติฐาน H0 ซึ่งหมายความว่า
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าไม่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานครโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผูท้ ี่ใช้บริ การตลาดนัดธนบุรี เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผูท้ ี่ใ ช้
บริ การตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร เมื่อผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถาม และทาการ
แจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ได้นาข้อมูลมาประมวลผลจาก
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์ลกั ษณะด้านประชากรศาสตร์ ที่ใช้ตลาด
นัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายให้ทราบ
ถึ งการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานครโดยใช้ส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐานจะใช้ควบคู่กบั ค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูลใช้สถิติไคสแควร์ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 % สาหรับการผลการศึกษา เสนอตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากกว่าเพศ
ชายมีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี กลุ่มวัยรุ่ นและวัยทางาน มีสถานภาพโสด ซึ่งมีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,000 – 20,000 บาท
2. ผลการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ต ลาดนั ด ธนบุ รี เขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร
พบว่า ความถี่ ในการไปซื้ อสิ นค้ากี่ครั้ งต่อเดื อน ส่ วนใหญ่ไปซื้ อสิ นค้า 1-2 ครั้ งต่อเดื อน
จานวน 216 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 54.0 รองลงมามีความถี่ในการไปซื้อสิ นค้า 5-6 ครั้งต่อเดือน
คิดเป็ นร้อยละ 19.3 และใช้บริ การน้อยที่สุด คือ มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือนจานวน 50 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 12.5
ด้านประเภทสิ นค้า ที่ ซ้ื อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีประเภทสิ นค้าที่ ซ้ื อคือสิ นค้า อุปโภคบริ โภค
จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8 รองลงมา คือ ประเภทเสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่งห่ มจานวน 103 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 25.8 และประเภทสิ นค้าที่นอ้ ยที่สุดคือ สิ นค้าตกแต่งบ้าน จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 8.3
ด้านช่วงเวลาที่ซ้ือสิ นค้า ส่ วนใหญ่มีช่วงเวลาที่ซ้ือสิ นค้าอยูใ่ นระหว่างช่วง 18.00 – 19.00 น.
จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 18:00 – 20:00 น. จานวน 109 คน คิด
เป็ นร้อยละ 27.3 และน้อยที่สุด คือ ช่วงเวลา 10:00 – 12:00 น.
ด้านจานวนเงิ นที่ ใช้ซ้ื อสิ นค้า ส่ วนใหญ่มีจานวนเงิ นที่ ใช้ซ้ื อสิ นค้าอยู่ที่ 300 - 500 บาท
จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5 รองลงมามีจานวนเงินที่ใช้ซ้ือสิ นค้า 200 - 299 บาท จานวน 108
คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0 และน้อยที่สุด คือ จานวนเงิน 0 – 199 บาท จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.5
3. ผลการวิเคราะห์ เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสิ นค้ า
ที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝐱̅ = 3.62) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมากทั้งหมด 4 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ความหลากหลายของสิ นค้า (𝐱̅ = 3.76) รองลงมาคือ สิ นค้ามีเอกลักษณ์ถึงตลาดนัดธนบุรี
(𝐱̅ = 3.63) ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ คุณภาพของสิ นค้าที่จดั จาหน่าย (𝐱̅ =
3.60) ตามลาดับ
ด้านราคา พบว่า ปัจจัยด้านราคา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝐱̅ = 3.97) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ปั จจัยด้านราคาในระดับมากทั้ง 5 ข้อ โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากได้แก่ ราคาสิ นค้า
เหมาะสม (𝐱̅ = 3.84) รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าตลาดนัดอื่น (𝐱̅ = 3.77) ส่ วนปัจจัยด้านราคาใน
ระดับที่นอ้ ยที่สุด ได้แก่ มีป้ายบอกราคาสิ นค้าที่ชดั เจน (𝐱̅ = 3.63) ตามลาดับ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่าปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (𝐱̅ = 3.14) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในระดับมากทั้ง
3 ข้อ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ มี รถโดยสารผ่า นตลาดนัดธนบุ รี และ มี ที่ จอดรถเพี ย งพอ
สะดวกสบาย อยู่ที่ (𝐱̅ = 3.52) ส่ วนปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่ น้อยที่ สุ ด ได้แก่ ความ
สะดวกในการมาตลาดนัดธนบุรี (𝐱̅ = 3.44)
ด้านส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅
= 3.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ในระดับมาก ทั้ง 5 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ มีการทดลองสิ นค้าที่มาจาหน่ายก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ (𝐱̅ = 4.07) รองลงมา คือ จัด
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โปรโมชัน่ ช่วงเทศกาล (𝐱̅ = 4.05) ส่ วนปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ มี
เจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อสิ นค้าในตลาดนัดธนบุรี (𝐱̅ = 3.93) ตามลาดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ พบว่า
ปัจจัยส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับนัยสาคัญสถิติที่
0.05 ค่า sig. มากกว่า 0.000 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 ยอมรับสมมติฐาน H0 ซึ่งหมายความว่า ปัจจัย
ส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ใน
ด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
ด้านราคา พบว่า ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับนัยสาคัญสถิติที่ 0.05
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน sig. มีค่า 0.000จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ซึ่ ง
หมายความว่า ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัดธนบุรีเขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านราคา
ปัจจัยส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อรายเดือน ค่า sig. มากกว่า
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 ยอมรับสมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัดธนบุ รี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ในด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย
ปัจจัยส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด พบว่า ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือนค่า sig. มากกว่า
0.05 จึงปฏิเสธสมมตฐาน H1 ยอมรับสมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ในด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด
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สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าที่ตลาดนัดธนบุรี เขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ พบว่า
พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รีเขตทวี วฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มี
ระดับนัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ เวลาที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้า
จานวนเงิ นที่ ใ ช้ซ้ื อสิ น ค้า sig. มากกว่า 0.05 จึ งปฏิ เสธสมมติ ฐาน H1 ยอมรั บสมมติ ฐาน H0 ซึ่ ง
หมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าไม่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
เขตทวีวฒั นากรุ งเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์
พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รีเขตทวี วฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ด้านราคา พบว่า ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่มีระดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 เวลาที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้า ค่า sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานH1 ซึ่ งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่
ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นากรุ งเทพมหานคร ในด้านราคา
พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รีเขตทวี วฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chisquare ที่มีระดับนัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ เวลาที่ใช้ในการ
ซื้อสิ นค้า และจานวนเงินที่ใช้ซ้ือสิ นค้า ค่า sig. มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ซึ่งหมายความ
ว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าไม่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดนัดธนบุ รีเขตทวี วฒั นา
กรุ งเทพมหานคร ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด พบว่า ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chisquare ที่มีระดับนัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ เวลาที่ใช้ในการ
ซื้ อสิ นค้า และจานวนเงิ นที่ ใ ช้ซ้ื อสิ นค้า ค่ า sig. มากกว่า 0.05 จึ งปฏิ เสธสมมติ ฐาน H1 ยอมรั บ
สมมติฐาน H0 ซึ่งหมายความว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าไม่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่
ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นากรุ งเทพมหานคร ในด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
5.2 อภิปรายผล
ผูท้ ี่มาซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา
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กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เพราะก่อนที่ผทู ้ ี่มาซื้ อจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจะต้องมี
การศึกษา ค้นหาข้อมูล ซึ่ งการประเมินทางเลือกนั้น ผูใ้ ช้บริ การก็จะคานึ งหรื อให้ความสาคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคาขายที่เหมาะสม ความสะดวกในการใช้บริ การ ความโดดเด่นในการ
ออกแบบรู ปแบบการให้บริ การ และการส่ งเสริ มการตลาด เช่น การได้ลดราคาค่าสิ นค้าจากการเป็ น
ลูกค้าเก่า ซึ่ งสอดคล้องกับ ลาวัลย์ เวชอภิกุล (2551) ที่กล่าวว่าการตัดสิ นใจเป็ นวิธีการที่บุคคลควร
ประพฤติเพื่อให้ได้ผลสู งสุ ด โดยมีวิธีการตัดสิ นใจ 6 ขั้นตอน คือ (1) ค้นหาความต้องการในการ
ตัดสิ นใจ (2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ (3) แบ่งน้ าหนักในแต่ละเกณฑ์ (4) พัฒนาทางเลือก (5)
ประเมินผลทางเลือก และ(6) เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความพึงพอใจในการใช้บริ การย่อมแตกต่างกันไปตามปัจจัยส่ วนบุคคล โดยผูท้ ี่
มีเพศต่างกันย่อมมีความพึงพอใจในการใช้บริ การแตกต่างกันออกไป ส่ วนผูท้ ี่มีอายุต่างกัน ย่อมมี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การที่เปลี่ยนไปตามประสบการณ์ในการเคยมาใช้บริ การ ส่วนสถานภาพ
ที่แตกต่างกันย่อมมีความพึ งพอใจในการซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันไปตามสถานภาพที่ตนเองเป็ นอยู่
ส่ วนสถานภาพที่ แตกต่า งกันย่ อมมี พ ฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า แตกต่ า งกัน และรายได้ที่
แตกต่างกันย่อมมีกาลังการซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ลาวัลย์ เวชอภิ
กุล (2551) ที่กล่าวว่า การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนทางด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิต ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการ
ด ารงชี วิ ต บุ ค ลิ ก ภาพ และแนวความคิ ด ส่ ว นบุ ค คล โดยอายุที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี ค วามต้อ งการ
ผลิตภัณฑ์ต่างกัน ส่ วนอาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความต้องการสิ นค้าและ
บริ การที่แตกต่างกัน สาหรับผูท้ ี่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากกว่าผูท้ ี่
มีการศึกษาต่า และรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสิ นค้าและบริ การที่
ตัดสิ นใจซื้อ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วราพร ตันติศิริกุล (2559) ที่ได้ทาการศึกษาพฤติกรรม
การซื้ อ สิ น ค้า ของผู บ้ ริ โ ภคในตลาดนั ด ชุ ม ชนเขตบางแคพบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ อายุ
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคใน
ตลาดนัดชุมชนเขตบางแค อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัย ด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพั นธ์กบั
พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ที่ ต ลาดนั ด ธนบุ รี เขตทวี ว ฒ
ั นา กรุ ง เทพมหานคร ทั้ง นี้ อาจ
เนื่ องมาจากส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัย ที่ช่วยกระตุ้นให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความ
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ต้องการของสิ นค้าและบริ การ หรื ออาจกล่าวได้ว่า สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดเป็ นมูลเหตุจูงใจให้เกิด
การซื้ อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) ที่ได้กล่าวว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาดถือว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อและ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ
5.3 ข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาด
นัดเพิ่มเติ ม และควรศึกษาพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดนัดในพื้นที่ อื่น ๆเพิ่มเติมด้วย
เช่นกัน
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ตลาดนัดธนบุรีเขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
Factors Influencing Buying Decision Product of Thonburi Market, Khet Thawiwatahana, Bangkok
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลของจะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 สถานภาพส่ วนบุคคลของผู้ใช้ บริการที่ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าในตลาดนัดธนบุรี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
□ 1.ชาย
□ 2.หญิง
2. อายุ
□ 1. อายุ 15 -24 ปี
□2. อายุ 25-34 ปี
□ 3. อายุ 35 -44 ปี
□ 4. อายุ 45-54 ปี
3.สถานภาพ
□ 1.โสด
□ 2.สมรส
4. ระดับการศึกษา
□ 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
□ 2. ปริ ญญาตรี
□ 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
5. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. ต่ากว่า 10,000 บาท

□ 2. 10,000 – 20,000 บาท

□ 3. 20,001 – 30,000 บาท

□ 4. 30,000 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสิ นค้ าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย

ลงไปในช่ อง

6. ความถี่ในการไปซื้อสิ นค้า ต่อเดือน
□ 1. ความถี่ 1 ครั้ง
□ 3. ความถี่ 5-6 ครั้ง
7. ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ
□ 1. สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
□ 3. สิ นค้าเบ็ดเตล็ด
□ 5. สิ นค้าตกแต่งบ้าน
8. เวลาที่ใช้ในการเลือกซื้อสิ นค้า
□ 1. เวลา 10:00 – 12:00 น.
□ 3. เวลา 14:00 – 16:00 น.
□ 5. เวลา 18:00 – 20:00 น.
9. จานวนเงินที่ใช้ซ้ือสิ นค้า
□ 1. จานวนเงิน 0 – 500 บาท
□ 3. จานวนเงิน 1,000 – 1,500 บาท
□ 5. จานวนเงิน 2,001 บาทขึ้นไป

เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง

□ 2. ความถี่ 2-4 ครั้ง
□ 4. ความถี่มากกว่า 6 ครั้ง
□ 2. ต้นไม้และอุปกรณ์
□ 4. เสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่งห่ม

□ 2. เวลา 12:00 – 14:00 น.
□ 4. เวลา 16:00 – 18:00 น.

□ 2. จานวนเงิน 501 – 1,000 บาท
□ 4. จานวนเงิน 1,501 – 2,000 บาท
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ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ องระดับความพึงพอใจของท่านเพียงคาตอบเดียว
ข้อ

คาถาม

ระดับความสาคัญ
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ด้านผลิตภัณฑ์
10 ความหลากหลายของสิ นค้า
11 คุณภาพสิ นค้าที่จาหน่าย
12 สิ นค้าในตลาดนัดธนบุรีมีความเป็ นเอกลักษณ์
มีรถบริ การจุดรับส่งผูม้ าใช้บริ การในตลาดนัด
13
ธนบุรี
ด้านราคา
14
ค่าใช้จ่ายถูกกว่าตลาดนัดอื่น
15 ความคุม้ ค่าเงินในตัวของสิ นค้าในตลาดนัดธนบุรี
16 ราคาสิ นค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า
17 สิ นค้าถูกกว่าตลาดนัดอื่น
18 มีป้ายบอกราคาของสิ นค้าได้ชดั เจน
19
20
21
22
23

ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ความสะดวกในการมาตลาดนัดธนบุรี
มีรถโดยสารเข้าถึงผ่านตลาดนัดธนบุรี
มีที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย
ด้านการส่ งเสริมการตลาด
การให้ขอ้ มูลข่าวสารกับผูท้ ี่มาใช้บริ การ
มีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับซื้อสิ นค้าใน
ตลาดนัดธนบุรี
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ข้อ

คาถาม

ระดับความสาคัญ
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

มีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลาดนัดธนบุรีผา่ นสื่ อ
ต่างๆ
25 จัดการจัดโปรโมชัน่ ในช่วงเทศกาล
มีการทดลองสิ นค้าที่มาจาหน่ายก่อนการตัดสิ นใจ
26
ซื้อ
24

ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...

*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***

52

ประวัติผ้ วู ิจัย
นางสาววันวิสา ก้อนนาค
ระดับการศึกษา
จบการศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต : บริ หารธุ รกิจ สาขาการท่ องเที่ยวและ
การโรงแรม
การทางาน
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

