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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา  (1) ระดบัความสาํคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของตลาดเซฟ
วนัจงัหวดันครราชสีมาศึกษา (2) พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคภายในตลาดเซฟวนั จงัหวดันครราชสีมาศึกษา 
และ (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคภายในตลาดเซฟ
วนัจังหวดันครราชสีมา  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ภายในตลาดเซฟวนั จังหวดั
นครราชสีมา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจาํนวน 400 คน ใชว้ิธีสุ่มแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม
ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นท่ี 0.906 ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi - Square) โดยตั้งนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ผล
การศึกษาพบวา่ (1) ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของตลาดเซฟวนัจงัหวดันครราชสีมา
ภาพรวมในระดบัมาก โดยใหค้วามสาํคญัดา้นราคามากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการสร้างและนาํเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพตามลาํดบั ส่วนดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายผูบ้ริโภคให้ความสําคญัน้อยท่ีสุด (2) พฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค พบวา่ อาชีพของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเป็นส่วน
ใหญ่คือ เคร่ืองบริโภค วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสินคา้คือ เพ่ืออุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ คือ ตนเอง  เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคมีช่วงท่ีมาซ้ือสินคา้ คือ เม่ือจาํเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ วิธีการมาซ้ือสินคา้ คือ มาซ้ือ
ดว้ยตนเอง และ (3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางจัดจาํหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัอาชีพของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในตลาดเซฟวนัจงัหวดันครราชสีมาในบางดา้นอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to investigate 1) level of marketing mix factor of Save One 
NakhonRatchasima Province; 2) Purchasing behavior of customers at Save One NakhonRatchasima Province; and 3) 
relationship between marketing mix factor and purchasing behavior of customers at Save One NakhonRatchasima 
Province.A population in this study was customers at Save One NakhonRatchasima Province, with a sample size of 
400, drawn from a convenient sampling  technique. A questionnaire, with its reliability of .91, was used in the study. 
Data were analyzed into frequency, percentage, mean, standard deviation, and a Chi-square test.   
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The findings revealed that customers at Save One valued overall marketing mix factor at a high level. The most 
valued aspect was price, product, and physical presentation, while distributing channel was the least valued; 2) 
regarding purchasing behavior among customers, it was found that most customers were ordinary laymen, purchased 
edible products, purchased for household consumption, did a self-decision when purchased, purchased when the 
product was needed, and purchased by themselves; and 3) the hypothesis testing revealed that all marketing mix 
factors (product, price, physical presentation, distributing channel, and marketing promotion) significantly related to 
customer’s occupation, at 0.05 level. 
 

 
คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ตลาดเซฟวนัจงัหวดันครราชสีมา 
Key Words:  Marketing mix factor, Purchasing behavior, Save One Nakhon Ratchasima Province  
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บทนํา       
               สินคา้อุปโภคบริโภคถือเป็นสินคา้ท่ีมีความ
จาํเป็นต่อการดาํรงชีพของมนุษย ์ เม่ือสังคมเจริญข้ึน
ความต้องการซ้ือและใช้สินค้าอุปโภคบริโภคก็เพ่ิม
มากข้ึนและในปัจจุบันธุรกิจการขายสินค้ามีการ
แข่งขนักนัสูง ดงันั้นเจา้ของธุรกิจจาํแป็นท่ีจะตอ้งหา
สินคา้ชนิดต่าง ๆมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ผู ้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด  เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ดงันั้นธุรกิจการ
คา้ขายในรูปแบบต่างๆ ก็เร่ิมเกิดข้ึน และมีการพฒันา
ธุรกิจให้เจริญเติบโต ซ่ึงในปัจจุบนัมีธุรกิจหลากหลาย
รูปแบบ  มีทั้ งธุรกิจในรูปแบบอุตสาหกรรม บริษัท  
ห้างร้านต่างๆ  ได้เกิดข้ึนและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจเร่ือยมา 
               ตลาดเซฟวัน   ถือเป็นตลาดไนท์บาซ่าร์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดันครราชสีมา เร่ิมเปิดดาํเนินการ
เม่ือปี พ.ศ. 2541 เดิมเคยเป็นตลาดขายสินคา้มือสอง
และสินคา้ท่ีใชแ้ลว้ เกิดข้ึนภายใตค้อนเซปต์เป็นศูนย์
การแลกเปล่ียนของท่ีไม่ใช้แลว้ให้แปลงเป็นเงินสด 
เพ่ือใหค้นท่ีตกงานไดน้าํสินคา้มาขายเพื่อความอยูร่อด 
ซ่ึงเป็นผลกระทบมาจากเหตุการณ์ฟองสบู่แตก เม่ือปี 
2540 แต่ในปัจจุบันทางตลาดไดมี้การขยายพ้ืนท่ีขาย
สินคา้เพ่ิมข้ึนและไดข้ายสินคา้หลากหลายประเภทมาก
ข้ึนมีทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค และตอ้งการทราบความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ว่ามีความสนใจซ้ือสินคา้
ประเภทใดบ้าง เพ่ือจะได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
และขายสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการมากท่ีสุด                    
               จากขอ้มูลขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการ
ขายสินคา้อุปโภคและบริโภค มีแนวโน้มการแข่งขนั
กนัสูง และตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัความเจริญทางดา้น
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะ
ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคภายในตลาดเซฟวนัจงัหวดั
นครราชสีมา   

เพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ
พฒันาธุรกิจ และปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดให้ตรงกบั
ความตอ้งของผูบ้ริโภค  และผูป้ระกอบการสามารถนาํ
ผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการจัดทาํแผนธุรกิจ
แผนการตลาดและแนวทางในการดําเนินธุรกิจให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ให้สามารถดึงดูดผู ้ซ้ือสินค้าหรือผู ้ท่ีมาใช้บริการ
ภายในตลาดเพ่ิมมากข้ึน และเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงโดด
เด่นระดบัภูมิภาคในท่ีสุด        
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

               1. เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของตลาดเซฟวัน  จังหวัด
นครราชสีมา 
               2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ
ผูบ้ริโภคภายในตลาดเซฟวนั จงัหวดันครราชสีมา  
               3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคภายในตลาดเซฟวนั จงัหวดันครราชสีมา 
 

สมมตฐิานการวจิัย 

               ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล าด มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ภายในตลาดเซฟวนั จงัหวดันครราชสีมา  
              กรอบแนวคดิการวจิัย 
              จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้อง สามารถนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
กําหนดตัวแปรโดยตัวแปรต้นมาจากแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) 7 P's ของ  
(Kotler, 2012)  แต่ได้นําตัวแปรมาใช้ 5 ด้าน ซ่ึงเป็น 
ดา้นท่ีมีความเหมาะสมกบัธุรกิจขายสินคา้และบริการ
ของตลาดเซฟวนัได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา  
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย   ดา้นการส่งเสริมการตลาด   
ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และตวั 
แปรตามมาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 6Ws 1H ของ ( Kotler, 2000) 
 

               วธีิการวจิัย 

               ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
               ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภค
ท่ีมาซ้ือสินคา้ภายในตลาดเซฟวนั จงัหวดันครราชสีมา 
จากการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไม่ทราบจาํนวน
ท่ีแน่นอน  (Infinite Population) ใช้ สู ตรของ  (W.G 
Cohran,  1953) ในการประมาณค่าพารา มิเตอร์ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งสําหรับการวิจยัคร้ัง
น้ีเท่ากบั 400 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
(convenience sampling) โดยกระจายการเก็บตวัอย่าง
ตั้ งแต่เวลา 15.00 น .-22.00 น . ระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูล 8วนัโดยเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งวนัละ 50 คน 
 
               เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  
               เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบ 
ถามประกอบดว้ย 3 ส่วน แบ่งเป็น 
 
 

 
 
 
               ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้า
ภายในตลาดเซฟวนัจงัหวดันครราชสีมา 
              ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามก่ียวกบัพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคภายในตลาดเซฟวนัจงัหวดั
นครราชสีมา 
              โดยส่วนท่ี 2 มีลักษณะเป็นคาํถามเก่ียวกับ
ระดบัความคิดเห็นโดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิอร์ท Likert 
โดยจาํ 
แนกออกเป็น 5 ระดบั คือ    
               5 คะแนน หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด 
               4 คะแนน หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสาํคญัในระดบัมาก                
               3 คะแนน หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสาํคญัในระดบัปานกลาง 
               2 คะแนน หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสาํคญัในระดบันอ้ย 
               1 คะแนน หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสาํคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

พฤตกิรรมการซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 
ภายในตลาดเซฟวนั จังหวดันครราชสีมา 

1. กลุ่มผูบ้ริโภคคือใคร 
2.  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
4.  ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
5.  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
6.  ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

ท่ีมา : (Kotler., 2000) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ท่ีมา : ( Kotler., 2012 ) 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
               ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ดําเนินการรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
               1. นาํหนังสือขออนุญาตจากบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธนบุรีถึงบริษทัตลาดเซฟวนัจาํกดั เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทาํการ
แจกแบบสอบถามออกไปยงักลุ่มตวัอยา่งคือผูท่ี้มาซ้ือ
สินคา้ภายในตลาดเซฟวนั จังหวดันครราชสีมา และ
จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองภายใน 8 วนั
จนครบ 400 คน 
               3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบใน
แบบสอบถาม  และจัดหมวดห มู่ของข้อ มู ลใน
แบบสอบถามเพ่ือนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 
               การวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
               1.การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เป็นการอธิบายขอ้มูลทัว่ไปของ
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี และร้อย
ละ 
               ส่วนข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ี มีผลกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ
ผูบ้ริโภค ใช้สถิติทางดา้นค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  โดยใช้เกณฑ์การแปลผล  ซ่ึงแบ่งเป็น  5 
ระดบัดงัน้ี  
               ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความสําคัญ
ระดบัมากท่ีสุด 
               ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความสําคัญ
ระดบัมาก 
               ค่าเฉล่ีย 2.60 - 3.40 หมายถึง มีความสําคัญ
ระดบัปานกลาง 
               ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความสําคัญ
ระดบันอ้ย 
               ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความสําคัญ
ระดบันอ้ยท่ีสุด 

               2 .ก าร วิ เค ร าะ ห์ ด้ ว ยส ถิ ติ เชิ งอ นุ ม าน 
(Inferential Statistic) ได้แก่  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ภายในตลาดเซฟวนั อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยใช้สถิติวิ เคราะห์ไคสแควร์  (Chi-Square)
  
               ผลการวจิัย 

               ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
20,001 บาท 
 

               การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ใน
การวจิัย 
               1. ระดบัความสําคญัปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของตลาดเซฟวนัจงัหวดันครราชสีมา 
                ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม ผล
การศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของตลาด เซฟวันจังหวัด
นครราชสีมา ทั้ง 5 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x =
3.51, S.D. = 0.48) เม่ื อ พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า 
ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัดา้นราคาเป็นลาํดบัแรก (x =
3.97, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( x =
3.62, S.D. = 0.54) ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ (x =3.57, S.D. = 0.61) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (x =3.26, S.D. = 0.63) และดา้นช่องทางจัด
จาํหน่าย (x =3.14, S.D. = 0.47) ตามลาํดบั  
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 ตารางที่  1 ระดับความสําคัญ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของตลาด เซฟวันจังหวัด
นครราชสีมา 
ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดภาพรวม 

x  S.D. ระดบั
ความสาํคญั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.62 0.54 มาก 
ดา้นราคา 3.97 0.64 มาก 
ดา้นช่องทางจดั
จาํหน่าย 

3.14 0.47 ปานกลาง 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.26 0.63 ปานกลาง 

ดา้นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

3.57 0.61 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.51 0.48 มาก 
 

              2 . พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู ้บ ริโภค
ภายในตลาดเซฟวนั จงัหวดันครราชสีมา 
               ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคท่ีมา
ซ้ือสินค้าในตลาดเซฟวนัจังหวดันครราชสีมา เป็น
ประชาชนทั่วไป ร้อยละ 92.50 เม่ือพิจารณาสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคซ้ือ พบว่า ซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองบริโภค 
(อาหาร , เค ร่ืองด่ืม , ผักผลไม้) ร้อยละ  54 .20 เม่ือ
พิจารณาวตัถุประสงค์ในการซ้ือสินค้า พบว่า ส่วน
ใหญ่ซ้ือสินคา้เพ่ืออุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ร้อย
ละ 99.20 เม่ือพิจารณาผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค พบว่า ส่วนใหญ่ผูท่ี้มีส่วนในการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้า คือ  ตนเอง  ร้อยละ  62 .20 เม่ือ
พิจารณาช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้ พบวา่ ส่วนใหญ่มาซ้ือ
สินค้าเม่ือจําเป็นต้องใช้สินค้า ร้อยละ  61 .00 เม่ือ
พิจารณาวิธีการซ้ือของผูบ้ริโภค พบว่า มาซ้ือสินค้า
ดว้ยตนเอง ร้อยละ 98.30 
               3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ภายในตลาดเซฟวนัจงัหวดันครราชสีมาภาพรวม สรุป
ไดด้งัน้ี    

               ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัอาชีพของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ใน
ตลาดเซฟวนัจังหวดันครราชสีมา (2 = 10.549, p-
value = 0.049) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
              ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือในตลาดเซฟวนั
จังหวัดนครราชสีมา (2= 8.325, p-value = 0 .050) 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

              ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ใน
ตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมา (2= 26.304, p-
value = 0.000) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
              ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กับช่วงท่ีมาซ้ือสินค้าในตลาดเซฟวนั
จังหวดันครราชสีมา (2= 11.384, p-value = 0.010) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อยา่ง ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
               อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 การวิจัย น้ี ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคภายในตลาดเซฟวนั จงัหวดันครราชสีมา 
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
               ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัอาชีพของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้  
สินค้าส่วนใหญ่ท่ีซ้ือ ผูท่ี้มีส่วนในการตัดสินใจซ้ือ
สินค้า ช่วงท่ีมาซ้ือสินค้าในตลาดเซฟวันจังหวัด
นครราชสีมาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนกกาญจน์ (2553) ท่ีศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม อาํเภอเมืองจงัหวดัราชบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
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พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม
มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
             ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
มีความสัมพนัธ์กบัอาชีพของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้  ผู ้
ท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของเรณู 
(2553) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการตลาดนัดของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
พ บ ว่ า  ปั จ จั ย ท างก าร ต ล าด ด้ าน ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการตลาดนดัของ
ประชาชนในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
               ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามี
ความสัมพนัธ์กับสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือ ผูท่ี้มีส่วนใน
การตดัสินใจซ้ือสินคา้  ช่วงท่ีมาซ้ือสินคา้ในตลาดเซฟ
วนัจังหวดันครราชสีมา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเรณู (2553) ท่ี
ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการตลาดนดัของประชาชน
ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัย
ทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใช้บริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอาํเภอ
เมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
               ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทาง
จัดจําห น่ายมีความสัมพัน ธ์กับผู ้ท่ี มี ส่ วนในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในตลาดเซฟวนัจงัหวดันครราชสีมา 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของเรณู  (2553) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใช ้
บริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใช้บริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอาํเภอ
เมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
           ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเส ริมการตลาดมีความสัมพัน ธ์กับอาชีพของ
ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้  สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือ และผูท่ี้มี
ส่วนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในตลาดเซฟวนัจงัหวดั

นครราชสีมาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ  เร ณู  (2553) ท่ี ศึ กษ า
พฤติกรรม การใช้บริการตลาดนัดของประชาชนใน
เขตอาํเภอเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัทาง
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการตลาดนดัของประชาชนในเขต
อาํเภอเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี   
               ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์
กบัผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ วิธีการมาซ้ือ
สินค้าในตลาดเซฟวนัจังหวดันครราชสีมา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ซ่ึ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเรณู  (2553) ท่ี ศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
สถานท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ตลาดนัดของประชาชนในเขตอาํเภอเมืองจังหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 
      
              ข้อเสนอแนะ 
              ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย  
               1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม
ผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับอาชีพของ
ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือ ผูท่ี้มีส่วน
ในการตัดสินใจซ้ือสินค้า และช่วงท่ีมาซ้ือสินค้าใน
ตลาดเซฟวนั 
จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้ น ร้านค้าและผู ้ท่ี มี ส่วน
เก่ียวขอ้งควรสร้างภาพลกัษณ์ของตลาดให้มีความโดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันครราชสีมา นาํสินคา้ท่ี
มีความหลากหลายทั้งในดา้นประเภทสินคา้และราคา
ให้ผูบ้ริโภคได้เลือกซ้ือ ซ่ึงอาจเน้นสินค้าท่ีมีความ
แปลกใหม่ ตามสมยันิยม รวมทั้งการจดัสถานท่ีอาํนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ไวร้องรับผูบ้ริโภค เช่นสถานท่ี
จอดรถท่ีเพียงพอ  หอ้งสุขาท่ีสะอาดและเพียงพอ 
               2. ดา้นผลิตภณัฑ์ สินคา้ท่ีจาํหน่ายให้มีความ
หลากหลาย และเป็นสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่ หรือ
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เป็นสินคา้ประจาํจงัหวดั (OTOP) และเป็นสินคา้ตาม
สมยันิยม  
               3. ด้านราคา ร้านคา้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง
ควรมีการจาํหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลายและกาํหนดราคา
หลากหลายใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือ 
               4. ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ร้านคา้และผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวข้องควรกําหนดโซนการจําหน่ายตาม
ประเภทของสินคา้เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเปรียบเทียบราคา
และเลือกซ้ือสินคา้ตามความพอใจ รวมทั้ งการมีป้าย
บอกเส้นทางมาตลาดท่ีเห็นชดัเจนสําหรับผูบ้ริโภคท่ี
ไม่เคยมา 
               5. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ร้านคา้และผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งควรจดักิจกรรมให้ผูบ้ริโภคร่วมสนุกใน
วนัหยุด เช่น กิจกรรมดนตรีและมีกิจกรรมบนเวทีให้
ผูบ้ริโภคร่วมสนุกรับของท่ีระลึก 
               6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ  ร้านค้าและผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องควรสร้าง
ภาพลกัษณ์ของตลาดใหมี้ความโดดเด่นตามบริบทของ
เมืองและแปลกใหม่ สถานท่ีอาํนวยความสะดวกทั้งท่ี
จอดรถ หอ้งสุขา บริการรับส่งผูบ้ริโภคไปยงัท่ีจอดรถ            
                
               ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
               1.ใน ก าร ศึ ก ษ าวิ จั ย เป็ น ก าร ศึ ก ษ ากับ
ประชากรท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา   
ผูต้อบแบบสอบ 
ถามเป็นคนในทอ้งถ่ินไม่กระจายไปอยา่งทัว่ถึงทาํให ้
อาจขาดขอ้มูลในดา้นคนจากต่างถ่ิน ต่างอาชีพ ดงันั้น 
งานวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาให้คลอบคลุมถึง เช่น
ศึกษาวิจยัทั้งจงัหวดันครราชสีมา หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 
หรือทั้งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนกลุ่มบุคคลท่ี ทาํ
การวิจยัอาจตอ้งคลอบคลุมถึงนักท่องเท่ียว เกษตรกร 
หรือบุคคลท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างออกไป 
               2. ในการศึกษาวิจัยควรศึกษาถึงประเภท
สินคา้ท่ีขายในตลาด เช่น ประเภทสินคา้ท่ีขายไดม้าก 
สินคา้ยอดนิยม  ชนิดของสินคา้ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลตรง

ตามความต้องการของผู ้บริโภคอย่างแท้จริง และ
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการวางแผนการตลาด 
               3. ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรม
ของผู ้บ ริโภค  ดังนั้ น ควรมีการทําวิ จัยท างด้าน
ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของตลาด เช่น สภาพแวดลอ้ม
หรือรูปแบบของตลาด ความถนัดของผู ้ขายสินค้า 
ความต้องการในเร่ืองทุนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให้
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัได ้
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