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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา จากผูจําหนายตุกตาผา ท่ีเปนสมาชิก

ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เพ่ือนําผลการวิจัยมากําหนดทิศทางในการปรับปรุงและพัฒนา

ธุรกิจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษามีจํานวน 400 คน เลือกเก็บขอมูลเฉพาะผูบริโภคท่ีซ้ือ สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหทางสถิติ t-Test  

One-way ANOVA และ Chi-square โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.8 มี

รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน มากกวา 30,001 บาท คิดเปนรอยละ 31.1 มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี คิดเปนรอยละ 52.5 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 52.5 โดยปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผล

ตอการเลือกซื้อไดแก อาชีพ รายได และ สถานภาพสมรส ปจจัยดานสวนประสมการตลาดท่ี

สงผลตอการเลือกซ้ือ ที่อยูในระดับมากท่ีสุด มี 5 ปจจัย ไดแก หนึ่ง ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยผู

จําหนายตองพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ ทันสมัย และนําสินคาลิขสิทธิ์จากตางประเทศที่เปนท่ี

นิยมมาจําหนาย สอง ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ทําเลของรานคาตองสะดวกตอการ

เดินทาง มีการจัดวางสินคาในรานอยางเปนหมวดหมู และเพียงพอตอความตองการตลอดเวลา 

สาม ปจจัยดานพนักงาน พนักงานตองมีบุคลิกภาพดี มีความรูในสินคาและบริการของตนเอง 

และเอาใจใสในการบริการ ส่ี ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ประกอบดวยการมีปายหนารานท่ี

โดดเดน  การตกแตงหนาร านที ่ดึงด ูดใจ  ที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ  หา  ปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ การบริการมีความรวดเร็วใน การจัดหาสินคาท่ีตองการ การแกปญหาให

ลูกคา การหาสินคาทดแทนและพนักงานท่ีใหบริการอยางเพียงพอกับจํานวนลูกคา  

 ผูบริโภคนิยมซื้อเพื่อนําไปเปนของขวัญ/ของฝาก คิดเปนรอยละ 42.41 และเลือกซ้ือ

สินคาท่ีมีตราลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ คิดเปนรอยละ 38.1  
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 This research aims to explore the influence of marketing mix factors and 
demographic factors on the product buying behaviors of the consumers. The findings will 
benefit the management and point directions for business improvement. This research utilizes 
a sample of 400 consumers and describes sample’s means, percentages, and distributions. 
The research, also, uses statistical methods such as t-Test, One-way ANOVA and Chi-square 
to carry out quantitative analysis, setting the significance level at 0.05. 
 Research findings are as follows: for statistical description of the sample, female 
accounts for 68.8 percent, 31.1 percent have an average monthly household income of over 
30,001 baht. 52.5 percent. have bachelor’s degrees. 52.5 percent are single. Demographic 
factors that impact the purchasing outcome are occupation, income, as well as marital status. 
In terms of marketing mix, there are five most important factors affecting the purchasing 
decision. The first one is the product. The producer must develop quality merchandise that is 
also modern for the consumers. The seller must bring foreign copyrighted products, that are 
popular, to sell. The second factor is distribution channel. The location of the shop must be 
convenient to travel to. The merchandise in the store must be organized by categories. The 
quantities of merchandise must be sufficient for consumer’s demand at all times. The third is 
personnel factor. Employees must have good personalities as well as be knowledgeable on 
the products and services that they provide. They must be attentive with a service mind. The 
fourth is the environmental factor. This includes attention-grabbing sign in front of the store, 
window dressing that appeals to the public, as well as ample parking spaces for customers. 
The fifth factor is service. Service must be prompt and efficient. The ability to quickly find what 
the customer wants, suggesting solutions to customer’s problems, suggesting substitute 
products, as well as having sufficient staff are vital.   
 Two interesting findings about consumer behaviors are that 42.41 percent are 
buying the item as gifts and 38.1 percent are only buying foreign brand name products. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยการไดรับความชวยเหลือและ

ความอนุเคราะหจากบุคคลเหลานี้ 

 ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.กฤษฎา พรประภา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ได

เสียสละเวลาอันมีคา ใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ ตลอดจนแกไขปรับปรุงใหวิทยานิพนธฉบับนี้มี

ความสมบูรณและเอาใจใสติดตามผลงานอยางใกลชิด ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ อัมพะวัต เปนผูใหคําแนะนําการใชแบบสอบถาม 

เครื่องมือทางสถิติ และใหความรูทางดานการวิเคราะหทางสถิติสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.สมสิทธ์ิ มีแสงนิล เปนผูใหคําแนะนําการใชแบบสอบถาม

การสรางสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคุณทานเจาของกิจการผูจัดจําหนายตุกตา และสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตา

ราชบุรีท่ีใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ของการวิจัยใน

ครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถามท่ีใหประโยชนในการวิจัยในครั้งนี้ 

 สุดทายผูวิจัยใครกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว และเพ่ือนนักศึกษาท่ีให

ความชวยเหลือ ความรักความหวงใย เปนกําลังใจและสนับสนุน สงเสริมในทุกๆ ดานแกผูวิจัย

ตั้งแตเริ่มตน จนวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงโดยสมบูรณ 

 


