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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในตลาด
สาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี และเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี การคน้ควา้
อิสระน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ ผูท่ี้มาใชบ้ริการซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาล
เมืองสุโขทยัธานี จ  านวน 400 ตวัอยา่ง วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์ Chi-square Test การวิเคราะห์ 
Independent Sample T-Test และการวิเคราะห์ One-Way ANOVA โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ผลการศึกษาพบว่า 1.กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุระหว่าง        
31-40 ปี  มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000บาท  
2.พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการไปซ้ือสินคา้จ านวน 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์และมากกวา่ 7 คร้ังข้ึนไปต่อ
เดือน ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้าประเภทอาหารสด มีจุดประสงค์ในการซ้ือเพื่อบริโภคหรืออุปโภคใน
ครัวเรือนใชร้ะยะเวลาโดยประมาณในการเลือกซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง16-30 นาที ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการท่ีตลาด
มากท่ีสุดไดแ้ก่ช่วงเยน็ ราคาของสินคา้บางอยา่งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ในตลาดบางอยา่งไม่
เหมาะสม การให้บริการของพ่อคา้แม่คา้ท่ีมีต่อลูกคา้มีความเหมาะสม  ส่ิงท่ีให้ความส าคญัในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้มากท่ีสุดคือคุณภาพของสินคา้และจ านวนเงินท่ีใชซ้ื้อสินคา้โดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังเป็นจ านวน
เงิน 0-300 บาท  3.ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากอนัดบัแรก
ไดแ้ก่  ดา้นการจดัจ าหน่าย  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 4.ปัจจยัส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมือง
สุโขทยัธานี  5.ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ และอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานีแตกต่างกนั และระดบั



การศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี ในภาพรวมไม่แตกต่าง 
 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือสินคา้, พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ท่ีท าให้ประชาชนตอ้งมีความระมดัระวงัในการจบัจ่ายใช้สอย ประกอบกับ
ผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายใหญ่ต่างเร่งวางแผนกลยุทธ์เพื่อกระตุน้การใช้จ่ายของผูบ้ริโภคและเพิ่มยอดขาย
ใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   

 ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในตลาด
สาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ในตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี เพื่อจะสามารถเขา้ใจถึงผูบ้ริโภคและสามารถจดัสินคา้
และบริการให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ผูข้าย
สินคา้ในตลาดเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี ในการท่ีจะสามารถแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีก าลงัเติบโต
อย่างรวดเร็วได้ รวมถึงสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมือง
สุโขทยัธานี  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี
ตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานีแตกต่างกนั 

 



ขอบเขตของการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยั

ธานี พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี  โดยมีตวัแปรท่ีจะศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย 
ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนและตวัแปรตาม  
ประกอบดว้ยพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (product)   
ราคา (price)   การจดัจ าหน่าย (place)และการส่งเสริมการตลาด (promotion) 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด 
Kotler, McCarthy and Perreault (อ้างถึงใน ณฐวฒัน์  พระงาม , 2562, หน้า 4)ได้สรุปความหมาย

ของส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงองค์กรใช้ร่วมกัน เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์ (product)  ราคา (price)  การจดั
จ าหน่าย (place) และการส่งเสริมการตลาด (promotion)  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. ผลิตภณัฑ ์(product) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอสู่ตลาดท่ีมีความหลากหลาย เพื่อความสนใจ  ความ
อยากได ้ การใช ้หรือการบริโภคท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือความจ าเป็น กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
เช่นตราสินคา้ ขนาด  รูปร่างลกัษณะ และคุณสมบติั  บรรจุภณัฑ ์ ตราสินคา้ เป็นตน้  

2. ราคา (price) หมายถึงจ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ โดย
ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงกนัหรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภค
เปรียบเทียบระหว่างคุณ (value) และอรรถประโยชน์ (utility) ของผลิตภณัฑ์กับราคาของผลิตภณัฑ์นั้ น          
ถ้าคุณค่าและอรรถประโยชน์สูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคจะท าการตัดสินใจซ้ือ ราคาจึงเป็นปัจจัยหน่ึงของ          
ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีจะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภค 

3. การจัดจ าหน่าย (place หรือ distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ประกอบด้วย 
สถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถาบันการตลาด             
ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง  การคลงัสินคา้และการเก็บรักษาสินคา้
คงคลงั 

4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินคา้หรือบริการหรือความคิดเห็น หรือบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจให้เกิดความตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจ า
ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก  ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ เพื่อสร้างทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายท าการขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน  



เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประเภท ได้แก่ การโฆษณา  การขายโดยใช้พนักงาขาย  การตลาด
ทางตรง  การประชาสัมพนัธ์  และการส่งเสริมการขาย 

รูปแบบพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีนกัวชิาการไดอ้ธิบายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี  
Philip Kotler(อา้งถึงในพิบูล  ทีปะปาล, 2543, หน้า 110-111) กล่าวว่า พฤติกรรมในการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค โดยการอาศยัทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ท่ีว่าพฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมี
สาเหตุท าใหเ้กิด ดงันั้นสาเหตุท่ีท าใหพ้ฤติกรรมประกอบดว้ยส่ิงเร้า 2 ส่วน ไดแ้ก่  

1.  ส่ิงเร้าทางการตลาด (marketing stimuli) อนัได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดหรือ  4 P’s ซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้

2. ส่ิงเร้าภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้อนัไดแ้ก่ ปัจจยัและเหตุการณ์ในสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงไดแ้ก่ เศรษฐกิจ  เทคโนโลย ี การเมืองและวฒันธรรม เป็นตน้  

ส่ิงเร้าทั้ง 2 ดงักล่าว อนัเป็นเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซ้ือจะเป็นตวัป้อนเขา้ (input) “กล่องด า” 
หรือ “Black Box” ผา่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ ภายใตอิ้ทธิพลของวฒันธรรมสังคม และจิตวทิยา
ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บ และจะปรากฏผลออกมา (output) อนัเป็นการแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (response) ต่อ
ส่ิงเร้าในรูปของการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
Kotler, Philip (อา้งถึงใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2550, หน้า 13) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ประกอบดว้ยกระบวนการตดัสินใจ 5 ขั้นตอน คือ  
1.  การรับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็น (problem or need recognition) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ความ

ตอ้งการของตนเองซ่ึงเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ ความตอ้งการเม่ือเกิดถึงระดบัหน่ึงจะเป็นส่ิงกระตุน้
บุคคลเรียนรู้ถึงวธีิท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีตท าใหเ้ขา้รู้วา่จะตอ้งตอบสนองอยา่งไร 

2.  การแสวงหาขอ้มูล (information search) เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอและส่ิงท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทันที แต่ถ้าความ
ตอ้งการไม่สามารถตอบสนอง ความตอ้งการจะถูกจดจ าได ้เม่ือความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ไดส้ะสมไวม้าก
พอ 

3.  การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) เม่ือผู ้บริโภคได้ข้อมูลจากขั้นท่ี 2 ต่อไป
ผูบ้ริโภคจะเกิดการเขา้ใจและประเมินทางเลือกต่างๆ  

4.  การตัดสินใจซ้ือ (purchase decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นตอนท่ี 3 ผูบ้ริโภค
จะตอ้งตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเขาชอบมากท่ีสุด โดยใชปั้จจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการประเมินผลและการ
ตดัสินใจซ้ือ 

5.  พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (post purchase feeling) เป็นความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจ ภายหลงั
การซ้ือผลิตภณัฑ์ไปใช้แลว้ แบ่งออกเป็นความรู้สึกพอใจและไม่พอใจในสินคา้และบริการนั้น ความพอใจ



เกิดข้ึนเม่ือผลลพัธ์จากการใช้ตรงกบัผูบ้ริโภคคาดหวงัไว ้และถา้หากผูบ้ริโภคผิดหวงักบัการใช้ผลิตภณัฑ์
หรือบริการนั้น ก็จะรู้สึกไม่พอใจ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในตลาดสาธารณะเทศบาลเมือง

สุโขทยัธานี ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงจากผูเ้ช่ียวชาญ 
ไดก้ารประเมินค่า IOC ของทุกค าถามเกินกวา่ 0.50  ตรวจสอบและทดสอบความเช่ือมัน่โดยใช้สูตรการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (α coefficient) ตามวธีิของครอนบคั (Cronbach อา้งถึงใน ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2550) ท่ี
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.5 ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
ความถูกตอ้งของค าถาม  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มาใช้บริการซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะ
เทศบาลเมืองสุโขทยัธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนของผูท่ี้มาใช้บริการท่ี
ตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั ท่ีแน่นอน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรการก าหนด
ขนาดตวัอย่างของ W.G.cochran(อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2552, หน้า 77) โดยก าหนดระดับค่าความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 400คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย 
(mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความสัมพนัธ์ 
(Chi-square Test) การทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม  (Independent Sample T-Test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวัเพื่อ
ทดสอบสมมุติฐาน 

 
ผลการวจัิย 

 
ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพ

โสด มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000บาท  
พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการไปซ้ือสินคา้จ านวน 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์และมากกวา่ 7 คร้ังข้ึน
ไปต่อเดือน ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ประเภทอาหารสด มีจุดประสงคใ์นการซ้ือเพื่อบริโภคหรืออุปโภคใน
ครัวเรือนใชร้ะยะเวลาโดยประมาณในการเลือกซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง16-30 นาที ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการท่ีตลาด
มากท่ีสุดไดแ้ก่ช่วงเยน็ ราคาของสินคา้บางอยา่งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ในตลาดบางอยา่งไม่
เหมาะสม การให้บริการของพ่อคา้แม่คา้ท่ีมีต่อลูกคา้มีความเหมาะสม  ส่ิงท่ีให้ความส าคญัในการตดัสินใจ



เลือกซ้ือสินคา้มากท่ีสุดคือคุณภาพของสินคา้และจ านวนเงินท่ีใชซ้ื้อสินคา้โดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังเป็นจ านวน
เงิน 0-300 บาท   

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากอนัดบัแรกไดแ้ก่  ดา้น
การจดัจ าหน่าย  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีตลาดสาธารณะ
เทศบาลเมืองสุโขทยัธานี   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ และอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานีแตกต่างกนั และระดบัการศึกษา
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี ในภาพรวมไม่แตกต่าง 

 
อภิปรายผล 

 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีตลาดสาธารณะ

เทศบาลเมืองสุโขทยัธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการไปซ้ือสินคา้
จ านวน  3-4 คร้ัง  ต่อสัปดาห์และมากกว่า 7 คร้ังข้ึนไปต่อเดือน เลือกซ้ือสินค้าประเภทอาหารสด มี
จุดประสงค์ในการซ้ือเพื่อบริโภคหรืออุปโภคในครัวเรือน  ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณในการเลือกซ้ือสินคา้
ต่อคร้ัง  16-30 นาที ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการท่ีตลาดมากท่ีสุดไดแ้ก่ช่วงเยน็ ราคาของสินคา้บางอยา่งมีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ในตลาดบางอยา่งไม่เหมาะสม   การให้บริการของพ่อคา้แม่คา้ท่ีมีต่อลูกคา้มี
ความเหมาะสม   ส่ิงท่ีให้ความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้มากท่ีสุดคือคุณภาพของสินคา้ และ
จ านวนเงินท่ีใชซ้ื้อสินคา้โดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังคือจ านวน 0-300 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วารยา  
จนัทร์หอม (2555)  ศึกษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตลาดนั้นใน
จงัหวดัพิจิตร ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมาซ้ือสินคา้ในตลาดนดั 1-2 คร้ัง/สัปดาห์โดยเลือก
ซ้ือสินค้าในช่วงเวลา 15.01 น.-18.00 น. มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังเป็นจานวนเงิน 101-300 บาทสินคา้ประเภท
อาหารเช่นอาหารปรุงส าเร็จรูปอาหารสดอาหารแห้งเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือมากท่ีสุดและผูบ้ริโภคคิด
วา่สินคา้ท่ีตลาดนดัมีคุณภาพปานกลางผูบ้ริโภคเดินทางมาซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดัโดยรถจกัรยานยนตใ์ชเ้วลา
ประมาณ 15-30 นาทีในการเดินทางเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคมาซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนัดเน่ืองจากใกล้บ้านเดินทาง
สะดวกส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเคยซ้ือสินคา้ในบริเวณตลาดนดัเป็นเวลานาน 5 ปีข้ึนไป  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานีในภาพรวมทุกดา้น
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  อนัดบั



แรกไดแ้ก่  ดา้นการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นการส่งเสริม
การตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาสนา  สามเต้ีย (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือพืชสวนครัวและพืชสมุนไพร ณ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 อ.องครักษ ์            
จ.นครนายก ผลการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายุ 31 – 40 ปี 
ศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท มีสถานภาพสมรส
โสด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจยัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือในระดบัมากโดยเรียงล าดบัจาก
ปัจจยัท่ีมีผลมากไปหาปัจจยัท่ีมีผลน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายรองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

สมมติฐานท่ี  1  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติอ าพล สุดประเสริฐ(2561) ศึกษาเร่ือง  การศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการขายสินคา้ออนไลน์ในต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัดา้นอาชีพ  รายได ้ การศึกษา  สถานะภาพ  พฤติกรรมการ
ใชอิ้นเตอร์เน็ต สถานท่ี  ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตรวมทั้งระยะเวลาการใช ้ไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือก
ซ้ือสินค้าออนไลน์ของผูบ้ริโภค และไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ วารยา  จันทร์หอม (2556) ข้อมูล
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ใน
บริเวณตลาดนดัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05      

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานีแตกต่างกนั จากผลการศึกษา พบวา่  
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ และอาย ุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี ในภาพรวมแตกต่างกนั  ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญฤกษ ์ กาญจนเทพ (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในตลาดออนไลน์ ผลการศึกษาพบวา่ จากผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ เพศ  ท่ีแตกต่างกนัมีผลท าใหพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์แตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ มาลินี  เสียงใส, จนัทร์จิรา  ประดบัศรี, ศิริพร  ไมจ้นัทร์ดี, ศกัด์ิศิลป์  พรมดา้วและวจิิตา  โพธิสาร 
(2558)  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ในตลาดนดัชุมชน เขตต าบลนอกเมือง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสุรินทร์ ผลการศึกษาพบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากผล
การศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ  ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมี



ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะเทศบาล
เมืองสุโขทยัธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐวฒัน์   พระงาม (2562) ศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ในถนนคนเดินจงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศึกษา รายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการสรุปและอภิปรายผลท่ีกล่าวมา  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.  ตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทยัธานีควรจดัสรรพื้นท่ีส าหรับการจ าหน่ายอาหารสดใหมี้

ความหลากหลาย และมีมาตรการใหพ้อ่คา้แม่คา้รักษาความสด สะอาด และราคาท่ีเป็นธรรม  ควรจดัใหมี้
สินคา้ท่ีมีความหลากหลายและครบครันตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค หากพื้นท่ีการตั้งตลาดไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนใหมี้ความสะดวกในการจอดรถของลูกคา้ ควรใหค้วามส าคญัในการบริการดา้นการจดัการ
จราจรบริเวณตลาด ควรปรับปรุง พฒันาและรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ความเหมาะสมและเป็นธรรมของ
ราคาสินคา้  ความถูกสุขลกัษณะ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีจ าหน่าย และควรเพิ่ม
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกและสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค เพื่อรองรับการแข่งขนัในธุรกิจคา้ปลีกของนายทุนขนาดใหญ่ 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ท่ีตลาดสาธารณะ
เทศบาลเมืองสุโขทยัธานี   ควรศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในตลาดอ่ืนๆ เพื่อใหท้ราบถึงความ
แตกต่างของตลาดแต่ละแห่ง และในการออกแบบสอบถามเน่ืองจากในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดอ้อกแบบ
สอบโดยมีจ านวนขอ้ค าถามจ านวนมาก จึงอาจท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามอ่านค าถามไม่ละเอียด ซ่ึงอาจท าให้
เกิดความคลาดเคล่ือน อีกทั้งยงัตอ้งใชเ้วลาในการตอบแบบสอบมามาก จึงอาจเป็นการรบกวนเวลาของ
ผูต้อบแบบสอบถามมากเกินไป ดงันั้น ในการท างานวจิยัคร้ังต่อไปควรพิจารณาก าหนดขอ้ค าถามใหมี้ความ
กระชบัและชดัเจน 
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