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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า

ของผู้บริโภคตลาดน�้าคลองลัดมะยม
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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา อทิธพิลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้สนิค้า

ของผูบ้รโิภคตลาดน�า้คลองลดัมะยม  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี ้คอื ผูบ้ริโภคทีม่าซือ้สนิค้าทีต่ลาดน�า้คลองลดัมะยม โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน  และเทคนคิการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคณู

 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  มอีาย ุ25 – 34 ปี   มีสถานภาพโสด   มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี   

มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มทีศันคตด้ิานส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม และ

รายด้านทกุด้าน อยูใ่นระดบัด ี  ส�าหรบัผลจากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านท�าเลท่ีตัง้ 

และด้านราคา เป็นปัจจยัทีเ่ป็นตัวก�าหนดพฤตกิรรมการซือ้สินค้าของผูบ้รโิภคตลาดน�า้คลองลดัมะยม ด้านความถีใ่นการซือ้สนิค้า 

(คร้ัง / 3 เดอืน)  นอกจากนี ้ทศันคตด้ิาน   ราคายงั เป็นปัจจัยทีเ่ป็นตวัก�าหนดพฤตกิรรมการซ้ือสนิค้าของผูบ้รโิภคตลาดน�า้ คลอง 

ลดัมะยมในด้านมลูค่าในการซือ้ต่อครัง้ (บาท / ครัง้) อกีด้วย
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Abstract

 The purpose of this research was to study the influence of the attitude of marketing mix 

towards the purchasing behavior of consumers at Ladmayom floating market. The sample group includ-

ed all consumers who regularly purchased at Ladmayom floating market. A questionnaire was developed 

for data collection. Statistical analysis included frequency, percentage, standard deviation, and multiple 

regression technique. 

 The findings revealed that the majority of respondents were female with the age between 25-34 

years old, single, undergraduate degree, and working for private company. The average income of the 

respondents was 10,001-20,000 baht per month. The overall attitude of marketing mix was rated as high 

level. For the hypothesis, it revealed that the attitude of marketing mix in terms of location and price 

determined the behavior of consumers in term of frequency. Moreover, the attitude of marketing mix in 

term of price  determined the behavior of consumers in term of value.
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