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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปร

รูปจังหวัดนครปฐมและระดับการการตัดสินใจซ้ือ และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผลการศึกษาพบวาระดับสวนประสม

ทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมทุกดานรวมทั้งระดับการการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก 

ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริม

การตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถทํานายการผันแปร

ของการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมไดรอยละ 44.20  โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมาก

ไปหานอยตามลําดับดังน้ีคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  ดานผลิตภัณฑ และดานราคา    

 

คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  การตัดสินใจซ้ือ  สินคาหมูแปรรูป 

 

Abstract 

 

The objectives of this research were 1) to study level of marketing mix factors affecting the decision 

to purchase processed pork products in Nakhon Pathom province and 2) to study marketing mix factors 

that influence to decision to purchase processed pork products. This research used the quantitative research 

methodology. The results showed that level of marketing mix factors were high level in average and the 

decision to purchase processed pork products was high level in average also. The results of the hypothesis 

test showed that marketing mix factors: product, price, place and promotion influence the decision to 

purchase processed pork products statistically significant. According to the coefficient prediction (R2) it 

was found that these factors could exactly predict 44.20 percent. The order of influences are as follows: 

place, promotion, product and price. 
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1. บทนํา  
 

ปจจุบันอุตสาหกรรมเกษตรมีการแขงขันกันมากขึ้นทั้งจากในและตางประเทศ ในอนาคตยิ่งนาเปนหวง เน่ืองจาก

ประเทศเพื่อนบานทั้งเมียนมาร เวียดนาม และกัมพูชา ขยายตัวจากการทําเกษตรมาเปนอุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้น ประเทศ

เหลาน้ีมีการพัฒนาแบบกาวกระโดด สามารถเรียนรูและพัฒนาการทําอุตสาหกรรมของตนเองไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะสินคาใน

การดํารงชีวิต เชน ผัก ผลไม เน้ือสัตวตาง ๆ เปนตน 

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตเน้ือหมูและหมูแปรรูป ที่มีชื่อเสียง เชน หมูแผน หมูหยอง หมูแทง 

เปนตน ซ่ึงเม่ือมาดูอุตสาหกรรมแปรรูปน้ันมีความสําคัญมากในการเพิ่มมูลคาจากเน้ือหมูใหเปนสินคาหมูแปรรูปชนิดตาง ๆ  

ซ่ึงสวนใหญน้ันเปนผูผลิตขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ซ่ึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจน้ันมาจากภาครัฐใหการสนับสนุน

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME)เพื่อสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว จากขอมูลทางดานเศรษฐกิจ

พบวามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ของธุรกิจขนาดยอม (SMEs) ไตรมาสแรกของป 2560 ขยายตัวไดรอยละ 

4.9 สูงกวาไตรมาสกอนที่ขยายตัวรอยละ 4.3 ในขณะทีจี่ดีพี ประเทศขยายตัวรอยละ 3.3 โดยมีสัดสวนตอจีดีพี ประเทศเพิ่มขึ้น

จากรอยละ 42.2 ในปกอน เปน รอยละ 42.5 คิดเปนมูลคากวา 1.61 ลานลานบาท (สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม, 2560, หนา 1) จะเห็นไดวาธุรกิจขนาดยอมน้ันมีโอกาสที่จะเติบโตและสรางความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจใหกับ

ประเทศ นอกจากน้ันสถานการณและแนวโนมดานการทองเที่ยวในระดับประเทศ พบวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนับเปน

อุตสาหกรรมที่มีบทบาทอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ การทองเที่ยวภายในประเทศก็เติบโตขึ้นอยางเปนที่นาพอใจเชนกัน  

ซ่ึงจังหวัดนครปฐมก็เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่อยูไมไกลจากเมืองหลวงจึงมีโอกาสที่นักทองเที่ยวจะซ้ือสินคาของฝากของที่ระลึก 

ซ่ึงหน่ึงในสินคาขึ้นชื่อของจังหวัดคือสินคาหมูแปรรูป ซ่ึงเปนที่รูกันวาจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีการเล้ียงสุกรเปนอันดับสอง

ของประเทศไทย และมีการประกอบธุรกิจเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสุกรอยูเปนจํานวนมาก ผลจากการศึกษา

ปริมาณการแปรรูปเน้ือสุกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบวา ในปจจุบัน อุตสาหกรรมสุกรของจังหวัดนครปฐม มีการขายในรูป

ของเน้ือสุกรสดชําแหละเปนสวนใหญ สวนการแปรรูปเน้ือสุกรชําแหละเปนผลิตภัณฑ มีเพียงรอยละ 9.44 ของการผลิตเน้ือ

สุกรทั้งหมด (ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว, 2551 อางถึงจากดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร, 2552) และเม่ือพิจารณาถึง

สัดสวนกําไรตอปริมาณการผลิตที่เกิดขึ้น การแปรรูปเปนผลิตภัณฑมีสัดสวนที่มากกวาการขายเน้ือสุกรชําแหละหนาเขียง 

ดังน้ัน การสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถที่จะประกอบกิจการการแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสุกรจึงควรเกิดขึ้น  

แตปญหาที่พบสวนใหญคือการตลาด ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการทําธุรกิจ เพราะจะทําใหเกิดการซ้ือขายขึ้น ซ่ึงปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่จะศึกษาน้ันประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการ

สงเสริมการตลาด  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดานน้ันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา

หมูแปรรูปของผูบริโภคอยางไร  ซ่ึงประโยชนที่ไดจะนําไปใชในการกําหนดทิศทางและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจตอไป  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมและ

ระดับการการตัดสินใจซ้ือ 

2.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม  

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

1.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัด

นครปฐม 
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2.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม 

3.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปร

รูปจังหวัดนครปฐม 

4.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปรรูป

จังหวัดนครปฐม 

 

4. กรอบแนวคิด 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของนํามาซ่ึงกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยขอทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของ สรุปไดดังน้ี 

5.1  แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ของ Blackwell, Miniard, & Engel (2001), Schiffman & Kanuk (2007, 

pp. 512–529) และ Kotler (2006 , p.180) จากการเปล่ียนแนวคิดจากมุงการผลิตมาสูแนวคิดมุงการตลาด  จึงจําเปนตองมี

การการศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระทําของผูบริโภคที่เก่ียวกับการซ้ือและการใชสินคา นักการตลาด

จําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรม ผูบริโภคดวยเหตุผลหลายประการกลาวคือ พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธ

การตลาดของธุรกิจ  

5.2  โมเดลของพฤติกรรมผูบริโภค ของ Hawkins et al. (2007) กลาวถึงการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคประกอบดวย

กระบวนการตัดสินใจซ้ือและการกระทําของแตละบุคคลที่เก่ียวกับการรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก 

การเลือกและการซ้ือสินคาและกระบวนการภายหลังจากซ้ือ 

5.3  แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจของผูบริโภคของ Kotler & Armstrong (2010) ขั้นตอนในการตัดสินใจเพื่อเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน 1) การรับรูถึงความตองการ 2) การคนหาขอมูล 3) การประเมินผลทางเลือก 4) การ

ตัดสินใจซ้ือ 

5.4  แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ Kotler & Armstrong (2010) และเสรี วงมณฑา (2542) 

กลาวถึงการมีสินคาที่ตอบสนอง ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดี

ดานผลิตภัณฑ 

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

หมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม 

ดานราคา 

ดานชองทาง 

การจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริม

การตลาด 
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จาย เพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงมีการจัดจําหนาย กระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือ เพื่อใหความสะดวกแก

ลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา และเกิด พฤติกรรมอยางถูกตอง โดยสวนประสมทางการตลาด

ประกอบดวย 4Ps คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 

5.5  งานวิจัยที่เก่ียวของ เน่ืองจากงานวิจัยที่เก่ียวกับสินคาหมูแปรรูปน้ันผูวิจัยไมพบวามีใครทําวิจัย จึงขอนําเสนอ

งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑอาหารที่เก่ียวของ ดังน้ี 

นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารทางอินเทอรเนต

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารทางอินเทอรเน็ต โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจาหนาย ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

และปจจัยดานตราผลิตภัณฑและลักษณะบรรจุภัณฑ 

เอมธิกานต ทาวงคมา (2559) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ ในเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด แบบ 4P มีผล ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05  

ภรณี แยมพันธ (2559) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปตราดอยคํา

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปตราดอยคํา มีทั้งหมด 3 ปจจัย โดยเรียงลําดับ

จากคาสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยจากมากไปนอย คือปจจัยดานราคา ปจจัยดานบุคคลและระบบการจัดคิว และปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ในขณะที่ปจจัยดานรูปลักษณของบรรจุภัณฑและความหลากหลายของสินคา ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย และปจจัยดานกายภาพและกระบวนการ ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผัก

และผลไมแปรรูปตราดอยคํา  

 

6. วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในงานวิจัยน้ีคือผูบริโภคสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ไมทราบจํานวนที่แนนอน 

ตัวอยางในงานวิจัยน้ีคือผูบริโภคสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม จํานวน 400 ราย ดวยสูตรคํานวณแบบไมทราบ

จํานวนประชากร (อภนัินท จันตะนี และคณะ, 2539)  สุมตัวอยางแบบบังเอิญ  

6.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยน้ีเครื่องมือที่ใชในการแบบสอบถาม (questionnaire)  ประกอบดวย  4 ตอน 

     6.2.1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา 

เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบ 

     6.2.2 พฤติกรรมการซ้ือ จํานวน 3 ขอ ไดแก ความถี่ในการซ้ือ คาใชจายในการซ้ือ/ครั้ง ชวงวันในการซ้ือ เปน

คําถามปลายปดใหเลือกตอบ 

     6.2.3 ความคิดเห็นตอความสําคัญตอของสวนประสมทางการตลาด จํานวน 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก 

และมากที่สุด 

     6.2.4 การตัดสินใจซ้ือสินคา เปนมาตรวัด 5 ระดับใหเลือกตอบคือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
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6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งน้ี  ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังน้ี 

6.3.1 นําแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเที่ยงตรง

ของวัตถุประสงค  เน้ือหาและภาษาที่ใช หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของคําถามแตละขอ

ของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-

1.00 

6.3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อม่ัน โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไป

ทําการทดสอบกับผูบริโภคสินคาอ่ืน ๆที่ไมใชสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ัน

โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เพื่อดูความเชื่อม่ันวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม  โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาคของตัวแปรสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานไดเทากับ 0.840  สวนการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัด

นครปฐมไดคาเทากับ 0.871 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันอยูในระดับที่ยอมรับได  

 จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 

6.4 วิธีการเก็บขอมูล 

     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม เก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ราย ตามแหลงทองเที่ยว ที่เปนจุดจําหนายสินคาหมูแปรรูป ไดแก ตลาดหนาองคพระ

ปฐมเจดีย ตลาดดอนหวาย จุดจําหนายสินคาหมูแปรรูปตามรานจําหนายสินคาใหนักทองเที่ยวหรือปมนํ้ามัน   

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2560 

6.6 การวิเคราะหขอมูล 

    ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

6.6.1.การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคา 

รอยละ (%) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 6.6.2.การวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดานและระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ใช คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  6.6.3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดานที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูป

จังหวัดนครปฐม ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) ดวยวิธี enter แลวนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย  

 

7. ผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.00 มีสถานภาพโสด คิดเปน

รอยละ 48.30 อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 35.50 รองลงมา 21-30 ป คิดเปนรอยละ 20.50 สวนใหญมีอาชีพรับจาง ทั่วไป

คิดเปนรอยละ 22.50 รองลงมากิจการสวนตัว คิดเปนรอยละ 21.30 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 15,001-20,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมา10,001-15,000บาท คิดเปนรอยละ 28.80 มีการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี         

คิดเปนรอยละ 39.80 รองลงมามัธยมปลายหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 25.00  
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ดานพฤติกรรมในการซ้ือสินคาพบวา สวนใหญซ้ือนอยกวาเดือนละครั้ง คิดเปนรอยละ 51.50 รองลงมาซ้ือเดือนละ

ครั้ง คิดเปนรอยละ 20.80 สวนใหญมีคาใชจายในการซ้ือตอครั้งตอครั้ง 300 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 65.30 รองลงมา 101-

200บาท คิดเปนรอยละ 21.00 สวนใหญจะซ้ือในชวงวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 35.00  

ระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา ดานผลิตภัณฑมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก ( X =3.95) ดานราคามีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.07) ดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

( X =3.94) ดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =3.98)  สวนระดับการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูป

จังหวัดนครปฐมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =3.89)   

กอนที่จะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และความสัมพันธรหวางตัวแปรอิสระดวยกัน วามีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ 

(Multicollinearity) หรือไม ซ่ึงเปนขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลของความสัมพันธดังตาราง 

 

ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรอิสระและคาVIF 

n=400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05   

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

 

จากตารางที่ 1 พบวา เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาอยูระหวาง .420-.611 ไมพบวามีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) โดยตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธกันเองไมควรสูงกวา 0.80 ทั้งทางบวกและลบ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2544) นอกจากน้ันดูคาVIF ตัว

แปรอิสระ ซ่ึงทั้ง 4 ตัวมีคาอยูระหวาง 1.462-1.815 ซ่ึง VIFไมควรเกิน 5 สรุปเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  จึงทําการอานผลการวิเคราะหการถดถอยพหุดวยวิธี enter ดังตารางที 4 

 

 

 

 

ดาน 

ผลิตภัณฑ    ราคา ชองทางการ

จัดจําหนาย 

การสงเสริม

การตลาด 

ผลิตภัณฑ Pearson 

Correlation 

     .611** .452**    .453** 

ราคา Pearson 

Correlation 

  .515** .420** 

ชองทางการ

จัดจําหนาย 

Pearson 

Correlation 

   .494** 

การสงเสริม

การ 

Pearson 

Correlation 

    

VIF  1.748 1.815 1.582 1.462 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพห ุ

ตัวแปร b Std Error ß t sig 

คาคงที่ (Constant) 1.179 .164  7.185 .000 

ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด 

.123 

.107 

.291 

.162 

.164 

.045 

.038 

.033 

.137 

.113 

.358 

.223 

2.749* 

2.239* 

7.578* 

4.896* 

.000 

.006 

.026 

.000 

R = .665     R Square = .442     Adjusted R Square = .436     Standard Error = .371 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

  

จากตารางที่ 2 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและ

การสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานทั้ง 4 สมมติฐาน   

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน สามารถทํานายการผันแปรของการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปรรูป

จังหวัดนครปฐมไดรอยละ 44.20  โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมากไปหานอยตามลําดับดังน้ีคือ ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  ดานผลิตภัณฑ และดานราคา   ซ่ึงสามารถเขียนสมการทํานายการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ไดดังน้ี 

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปรรูป= 1.179 + .123 (ดานผลิตภัณฑ) +.107 (ดานราคา)  + .291 (ดานชองทาง

การจัดจําหนาย) + .162 (ดานการสงเสริมการตลาด) 

 

8. อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย

และการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) และ เอมธิกานต ทาวงคมา (2559)  ซ่ึงสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนอง ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภค

ยินดีจาย เพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงมีการจัดจําหนาย กระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือ เพื่อใหความ

สะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา และเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง โดยสวนประสมทาง

การตลาดประกอบดวย 4Ps ดังน้ี ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด (เสรี วงมณฑา, 2542, 

Kotler and Armstrong ,2010) ซ่ึง 4Ps น้ันเปนส่ิงสําคัญทางการตลาดที่ผูขายจะตองใหความสําคัญ เพราะทุกตัวจะมีความ

เก่ียวพันกัน แตละตัวจะมี ความสําคัญเทาเทียมกัน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของเปาหมายทางการตลาด คือ 

ตัวผูบริโภค (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2541)  สวนของภรณี แยมพันธ (2559) ผลงานวิจัยสอดคลองเฉพาะปจจัยปจจัยดานราคา 

และปจจัยดานผลิตภัณฑ อาจเปนเพราะลักษณะของสินคาเปนคนละประเภทกัน จึงทําใหผลวิจัยที่ไดมีความแตกตางกัน 
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9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังน้ี 

9.1 จากผลการวิจัยพบวา ดานพฤติกรรมในการซ้ือสินคาพบวา สวนใหญซ้ือนอยกวาเดือนละครั้ง สวนใหญมี

คาใชจายในการซ้ือตอครั้ง 300 บาทขึ้นไป สวนใหญจะซ้ือในชวงวันหยุดนักขัตฤกษ น้ัน จึงควรกระตุนการขายดวยการ

สงเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มความถี่ในการซ้ือของผูบริโภค รวมทั้งคาใชจายในการซ้ือตอครั้ง อันจะสงผลใหยอดขายเพิ่มขึ้น 

9.2 จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานน้ันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูป

จังหวัดนครปฐม โดยเรียงลําดับของนํ้าหนักอิทธิพลจากมากไปหานอยตามลําดับดังน้ีคือดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา จึงควรนําปจจัยเหลาน้ีมาใชในการพิจารณากําหนดทิศทางและกลยุทธ ของ

ธุรกิจ โดยเฉพาะชองทางการจัดจําหนายมีสวนสําคัญที่จะทําใหธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้น ซ่ึงเม่ือสํารวจจากเสนทางทองเที่ยว

ของจังหวัดนครปฐมที่เปนเสนทางหลักยังพบวารานคาที่วางขายสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมยังมีจํานวนนอย ในขณะที่

จํานวนนักทองเที่ยวที่เปนผูบริโภคมีแนวโนมเติบโตขึ้น ดังน้ันผูประกอบการจึงควรที่จะเพิ่มจุดจําหนายสินคาใหเพิ่มมากขึ้น 

หรือควรใชชองทางออนไลนในการขายสินคา จะเปนแนวทางที่เหมาะสมในกรณีที่ไมสามารถเพิ่มจุดจําหนายสินคาได 

เน่ืองจากตนทุนต่ําแตใหผลทางการตลาดไดดี และใชรวมกับการสงเสริมการตลาดเน่ืองจากมีนํ้าหนักอิทธิพลรองลงมา ก็จะ

ชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ันควรใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑไมวาจะเปนคุณภาพสินคา 

บรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน และดึงดูดสายตา เพื่อเพิ่มการตัดสินใจซ้ือ ตลอดจนในเรื่องราคาที่เหมาะสมหรือการใชกลยุทธดาน

ราคาตาง ๆ ซ่ึงจะชวยสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม 
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