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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ก าจัด เห็ บ หมัด ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นครปฐม โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาซื้ อสิ นค้า จานวน
400 คน คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร เยมาเน ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบ
โควต้า การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปด้านประชากรพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พเป็ นเจ้าของ
กิจการ รายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,001 บาท จานวนสุ นขั ที่เลี้ยง 1-2 ตัว
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ระดับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ต้ งั /ช่องทางจัดจาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ ส่ วนระดับปั จจัยด้านทัศนคติ
ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยด้านความรู ้สึกมีระดับ มากกว่า
ปั จจัยด้านความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่ อ การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กาจัดเห็ บหมัดส่ วนใหญ่เลือกซื้ อ
ชนิ ดฉี ดเข้าตัวสุ นัข มีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อเพื่อป้ องกันเห็บหมัด และซื้ อจากร้านขายยาสาหรับ
สัตว์โดยเฉพาะ
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The objective of this research was to study marketing mix factors affecting consumer
to purchase tick-flea control product in Nakhon Pathom Province. The questionnaires were
used as a tool for collecting data from customer 400 people. The Taro Yamane method and
The Quota Sampling have been used for determining the sample. The data were analyzed by
percentage mean and standard deviation
From the analysis, most of the respondents were married men at the age of 31-40
years old with bachelor degree, working as own business with income more than 25,001
Baht/month and had 1-2 dogs.
The result of this research found that the marketing mix factors affecting consumer to
purchase tick-flea control product were at a high level in every criteria. The product factor was
the highest level. Following the pricing,distribution channel and promotion. Overall, The
attitude factors affecting consumer to purchase tick-flea control product was found at a high
level. Feeling factor was higher than knowledge understand believe factor. Injection product
was purchased for prevent and buy from veterinary shop that sale drug for animal use only.
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วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดี เพราะได้รั บ ความกรุ ณ าจาก ผู ช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ รองศาสตราจารย์ ประสพชัย พสุ
นนท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และอาจารย์ ดร.สุ วิชา วรวิเชี ยรวงษ์ กรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา ให้คาแนะนา ให้กาลังใจ และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์อย่าง
ยิ่งแก่ผูว้ ิจยั ส่ งผลให้วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุ ณาของท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน สาขาการประกอบการ หลักสู ตรบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ที่ให้ความรู ้ ให้คาแนะนา และให้ประสบการณ์อนั มีค่าอย่างยิง่ แก่ผวู ้ ิจยั ขอขอบพระคุณ
เจ้าของหนังสื อ เอกสาร วารสาร และวิทยานิ พนธ์ทุ กเล่ ม ที่ ช่ว ยให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มี ความ
สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่าง
ดี ขอขอบพระคุณร้านปฐมยาสัตว์ ที่ให้ความสะดวกในการเก็บข้อมูล สุ ดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด
คุณค่าหรื อประโยชน์อนั เกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา
ครู อาจารย์ที่อบรม สัง่ สอน แนะนา ให้การสนับสนุน และให้กาลังใจอย่างดียง่ิ เสมอมา
กกกกกก
กกกกกกกก
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