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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อสินค้าตลาดนิชของประชาชน 
อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชของประชาชนอาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม และ (2) เพื่อ
เปรยีบเทยีบระดบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง 
จงัหวดันครปฐม โดยจําแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่าง คอื 
ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม จาํนวน 395 คน ทาํการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าเฉลี่ย การทดสอบท ีและ 
การทดสอบเอฟ ผลจากการศกึษา พบว่า 
 1. พฤตกิรรมการตดัสนิใจต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ตลาดนิชของประชาชน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สามารถ
เรยีงลําดบัค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงันี้ คอื ด้านผลผลติและคุณภาพ 
ด้านราคา  ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านการ
สง่เสรมิการตลาด ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นบุคคล ตามลาํดบั 
 2. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมการตดัสนิใจสนิคา้ตลาด
นิชของประชาชนอาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล พบว่า 
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อายุและอาชีพที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าตลาดนิช มีความ
แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 

ค าส าคญั: ตลาดนิช, สว่นประสมการบรกิาร, พฤตกิรรม 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: (1) to study behaviors in making 
decision to purchasing Niche products in Nakhonpathom province and (2) to 
study the influence by personal factors on making decision to purchase Niche 
products in Nakhonpathom province. The samples were 395 customers. The 
research tool was a questionnaire. The statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The research 
results revealed that:  
 1. Marketing mix of service was at a high level overall and in each 
aspect. Importance was placed the most important and then respectively as 
follows: productivity and quality (Niche marketing has the facilities to provide 
services to customers), price (the products are labeled clearly), physical evidence 
(the location and the parking is convenient), product elements (public attention to 
the details of the product are labeled clearly), process (delivering products by 
vendors to customers are impressive), promotion (Niche marketing is advertising 
and publicity in various forms and accessible to customers), the distribution 
channels (product placement is handled appropriately), and people (the staff can 
practice their response to customer demand. 
 2. By comparing the customers’ behaviors in making decision to 
purchase the Niche products in terms of their personal factors, sex, education, 
and average income per month were not found statistically significant (.05) while 
age and occupations were found statistically significant (.05). 
 

Keywords: Niche Market, Marketing Mix of Service, Behaviors 
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บทน า 
 การดาํเนินธุรกจิภายใตก้ารแขง่ขนัทีร่นุแรงในปจัจุบนั ผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ี
ที่มีข้อจํากัดทางด้าน เงินลงทุนและทรัพยากรต่างๆ จะค่อนข้างเสียเปรียบ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ซึ่งมงีบประมาณวจิยัและพฒันาสนิคา้ใหส้ามารถตอบสนอง
กลุ่มลูกคา้ทัง้หมด รวมทัง้การทุ่มงบโฆษณาประชาสมัพนัธ์สนิคา้ผ่านทางสื่อต่างๆ 
ทาํใหส้นิคา้เป็นทีน่ิยมในกลุ่มผูบ้รโิภคในวงกวา้ง จงึสามารถครองส่วนแบ่งเป็นผูนํ้า
ในตลาดไวไ้ด ้ดงันัน้ผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ีจงึควรมุง่ไปหาตลาดเฉพาะกลุ่ม หรอืที่
เรยีกว่า ตลาดนิช (Niche Market) นัน่เอง 
 ตลาดนิชเป็นการผลิตและขายสนิค้าหรอืบรกิารให้กบัลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 
เจาะจงแบบกลุ่มย่อยๆ ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของตลาดรวมทัง้หมด ตลาดนี้จะประกอบไป
ด้วยลูกคา้ทีม่คีวามต้องการคล้ายๆ กนั ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มลูกคา้ทีม่รีสนิยมเฉพาะ 
ตลาดนิชอาจเป็นกลุ่มลูกคา้เดมิทีม่อียู่แลว้ในตลาด แต่ผูป้ระกอบการยงัไม่สามารถ
ผลติสนิคา้ หรอืบรกิารสนองความตอ้งการลกูคา้ได้ หรอือาจเป็นตลาดทีเ่กดิขึน้ใหม่
อนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงตามสภาพสงัคม รสนิยม ตลอดจนถงึเทคโนโลยทีี่
เปลี่ยนแปลงไป อาท ิกลุ่มที่สนใจสินค้าที่นําเอานวัตกรรมใหม่ๆ ใส่เข้าไปในตัว
สนิคา้ กลุ่มทีน่ิยมของทีม่กีารออกแบบแปลกแหวกแนว กลุ่มทีน่ิยมสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัคาแรคเตอรต์วัการต์ูน หรอืดารา นักรอ้งทีช่ ื่นชอบ กลุ่มลูกคา้ทีร่กัสุขภาพ หรอื
กลุ่มลูกคา้ทีแ่ยกประเภทตามเพศ วยั การศกึษา หรอืลกัษณะพเิศษทีแ่ตกต่างจาก
ลกูคา้ทัว่ไป อาท ิคนทีม่น้ํีาหนักเกนิมาตรฐาน และคนตัง้ครรภ์ เป็นตน้ ทัง้นี้ ตลาดนิช 
เป็นตลาดทีเ่หมาะสาํหรบัผูป้ระกอบการทีม่ขีอ้จาํกดัทางดา้นทนุและทรพัยากร ทาํให้
ไม่สามารถแข่งขนัทางด้านราคากบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ รวมถงึการทาํกจิกรรม
การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไปถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้างที่ต้องใช้
งบประมาณสงูได ้ดงันัน้ ผูป้ระกอบการเอสเอม็อจีงึจําเป็นตอ้งทุ่มเทสรรพกาํลงั ทัง้
ทรพัยากร และเงนิทุนที่มอีย่างจาํกดั ไปยงัตลาดกลุ่มย่อย เพื่อให้สามารถเขา้ถึง
พฤติกรรมผู้บรโิภคได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  อกีทัง้ลูกค้าในกลุ่มตลาดนิช จะให้
ความสาํคญักบัคณุคา่และประโยชน์ใชส้อยของสนิคา้และบรกิารทีผู่ป้ระกอบ การนําเสนอ 
มากกว่าปจัจยัทางด้านราคา ทําให้ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอสีามารถหลีกเลี่ยง
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การแข่งขนัทางด้านราคากบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ ทีม่ศีกัยภาพทางด้านเงนิทุน
ทีส่งูกว่าได ้ 
 ทัง้นี้ตลาดนิช ถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดกลุ่มย่อยแบบเฉพาะเจาะจง แต่ก็มี
มูลค่าตลาดสูงเพยีงพอทีผู่ป้ระกอบการจะเขา้ไปทาํตลาด  อกีทัง้ยงัมกีารแข่งขนัที่
รนุแรงน้อยกว่า เนื่องจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ยงัไม่ไดใ้หค้วามสนใจ เพราะตลาด
มขีนาดเล็กเกนิกว่าที่ผู้ประกอบการจะเขา้ไปทาํตลาด ในขณะเดียวกนั  ก็ยงัไม่มี
ผูป้ระกอบการรายใดเป็นผูนํ้าตลาดอย่างเด่นชดั ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการเอสเอม็อี
รายใด สามารถคน้พบกลุ่มลูกคา้เฉพาะนี้ได ้และตอบสนองไดอ้ย่างรวดเรว็ก่อนใคร 
ก็จะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นําได้ ประการสาํคัญ ผลกาํไรที่ธุรกิจได้ร ับก็อยู่ใน
ระดบัที่ค่อนขา้งสูง เนื่องจากไม่ต้องแข่งขนัทางด้านราคา ทาํให้สามารถกาํหนด
ราคาที่สอดคลอ้งกบัตน้ทนุการผลติได ้
 จากความสําคญัที่กล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจยัจึงต้องการศกึษาถึงพฤติกรรม
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม เพื่อทีจ่ะ
ไดท้ราบถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ ปญัหาและอปุสรรคทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซื้อ และ
นําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปแนวทางในการปรบัปรงุ พฒันา และผลติสนิคา้ใหม่ๆ  ใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต้่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสนิค้าตลาดนิชของประชาชน 
อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิช จาํแนกตาม
ลกัษณะสว่นบุคคลของประชาชนอาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม  
 3. เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาผลติภณัฑ์ เพื่อใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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สมมติฐานการวิจยั 
 ประชาชนที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ตลาดนิช
แตกต่างกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตอาํเภอเมอืง 
จงัหวดันครปฐม จาํนวน 189,301 คน ผูว้จิยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยตาราง
สาํเรจ็รปูทีใ่ชส้ตูรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 395 คน 
โดยใชว้ธิกีารสุม่อยา่งงา่ย (Simple random sampling)  
 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  การวจิยัในครัง้นี้เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื แบบสอบถามเกีย่วกบั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชของประชาชนอาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม
ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่1 สอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายไดต้่อเดอืน มลีกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ส่วนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 8 ดา้น ไดแ้ก ่
ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ และด้านผลผลิตและ
คณุภาพ โดยใช ้Likert’s scale เป็นแบบมาตรวดั 5 ระดบั มลีกัษณะการตอบตัง้แต่มาก
ทีสุ่ดจนไปถงึน้อยทีสุ่ด โดยการพฒันาแบบสอบถาม ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีส่รา้ง
ขึน้ไปทดสอบความเทีย่งตรงโดยเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาและความสอดคล้องของขอ้คาํถาม และนําแบบสอบถาม
ทีป่รบัปรงุแลว้ ไปทาํการทดลองใชก้บักลุ่มประชากรทีม่ใิช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน 
เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่รวมโดยใช้วิธีการของครอนบาช ซึ่งผลการวิเคราะห์
สมัประสทิธิอ์ลัฟา่ของครอนบาช พบว่า มคีา่ความเชือ่มัน่ทีร่ะดบั .91 
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 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั จาํนวน 3 คน ทําการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย
ตนเอง โดยเบื้องต้น ให้คําอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจ ัย และ
กระบวนการวจิยัใหก้บัผู้ตอบแบบสอบถามไดร้บัทราบ แลว้จงึทําการสอบถาม
ตามข้อคําถามในแบบสอบถาม หลังจากนัน้ผู้วิจ ัยและผู้ช่วยวิจ ัยทําการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม เพื่อนําไปใชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 
 4. การวิเคราะหข้์อมลู 
  4.1 วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าตลาดนิช โดยใช้
ค่าเฉลี่ย เพื่อแบ่งระดับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อสินค้าตลาดนิชของประชาชน
อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม โดยกาํหนดเกณฑก์ารแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
  4.50 - 5.00 คอื มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชระดบัมากทีส่ดุ 
  3.50 - 4.49 คอื มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชระดบัมาก 
  2.50 - 3.49 คอื มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชระดบัปานกลาง 
  1.50 - 2.49 คอื มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชระดบัน้อย 
  1.00 - 1.49 คอื มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชระดบัน้อยทีส่ดุ 
  4.2 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมการตดัสนิใจสนิคา้ตลาด
นิชของประชาชนอาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม จําแนกตามเพศ โดยใช้สถิติการ
ทดสอบท ี(t-test) 
  4.3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
ตลาดนิชของประชาชน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามอายุ ระดับ
การศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืน โดยใชส้ถติกิารทดสอบเอฟ (F-test)  
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สรปุผลการวิจยั 
 ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลู สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 
 
 1. การวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าตลาดนิชของ
ประชาชน อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
  1.1 พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง 
จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สามารถเรยีงลําดบัค่าคะแนนเฉลีย่จาก
มากไปหาน้อยไดด้งันี้ ดา้นผลผลติและคณุภาพ (ค่าเฉลีย่ 3.79) ดา้นราคา  (ค่าเฉลีย่ 
3.73) ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (ค่าเฉลีย่ 3.72) ดา้นผลติภณัฑ ์(ค่าเฉลีย่ 3.68) 
ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉลีย่ 3.66) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (ค่าเฉลีย่ 3.64) ดา้น
ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (คา่เฉลีย่ 3.56) และดา้นบุคคล (คา่เฉลีย่ 3.51) ตามลาํดบั 
  1.2 พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง 
จงัหวดันครปฐม ด้านผลติภณัฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.68) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มฉีลากบอกรายละเอยีดของผลติภณัฑช์ดัเจน พฤตกิรรม
การตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88) รองลงมาคอื ความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์มใีห้เลือกจํานวนมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) รูปแบบของผลิตภณัฑ์ที่ทนัสมยั 
(คา่เฉลีย่ 3.80) ตามลาํดบั ในสว่นของตรายีห่อ้ของผลติภณัฑน่์าเชือ่ถอื มพีฤตกิรรม
การตดัสนิใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 3.32)  
  1.3 พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง 
จงัหวดันครปฐม ดา้นราคา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลีย่ 3.73) เมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผลิตภณัฑ์มีการติดป้ายบอกราคาอย่างชดัเจน พฤติกรรมการ
ตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) รองลงมาคอื ผลติภณัฑ์มรีาคาถูกกว่าทีอ่ื่นๆ 
(ค่าเฉลี่ย 3.89) มกีารตกลงราคาสนิคา้หรอืสามารถต่อรองราคาได้ (ค่าเฉลีย่ 3.69) 
และมกีารลดราคาสนิคา้หรอืผลติภณัฑจ์ากราคาปกต ิ(คา่เฉลีย่ 3.50) ตามลาํดบั 
  1.4 พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง 
จงัหวดันครปฐม ดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 
3.56) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า การจดัวางผลิตภณัฑ์เหมาะสม หยบิจบัง่าย 
พฤตกิรรมการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) รองลงมาคอื ความสะอาด
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ของสถานทีจ่ดัจาํหน่ายผลติภณัฑ ์(คา่เฉลีย่ 3.62) บรรยากาศภายในสถานทีจ่ดัจําหน่าย
ผลติภณัฑ์มคีวามสวยงามน่าเขา้ไปจบัจ่ายซื้อของ (ค่าเฉลีย่ 3.60) ตามลําดบั ในส่วน
ของความสะดวกในการเดนิทางมาทีจ่ดัจําหน่วยผลติภณัฑ์ พฤตกิรรมการตดัสนิใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 3.32)  
  1.5 พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง 
จงัหวดันครปฐม ด้านการส่งเสรมิการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.64) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ และเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ พฤตกิรรมการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.89) 
รองลงมาคอื มกีารจดับูทของผลติภณัฑ์เพื่อการลดแลก แจกแถม (ค่าเฉลี่ย 3.79) 
การสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.67) ตามลําดับ ในส่วนของผลิตภณัฑ์
ตวัอย่างใหท้ดลองใช ้หรอืจบัตอ้งดูได ้พฤตกิรรมการตดัสนิใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(คา่เฉลีย่ 3.46)  
  1.6 พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง 
จงัหวดันครปฐม ดา้นกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.66) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้ามีความประทับใจ 
พฤตกิรรมการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.02) รองลงมาคอื ลําดบัขัน้ตอน
ระบบการใหบ้รกิารลูกคา้อย่างเป็นระบบ (ค่าเฉลีย่ 3.74) สามารถสอบถามขอ้มูลของ
ผลติภณัฑก์บัลูกคา้ได้ (ค่าเฉลีย่ 3.64) ตามลําดบั ในส่วนของมกีารออกแบบและจดั
ขบวนการในเชงิปฏบิตั ิพฤตกิรรมการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 3.43)  
  1.7 พฤตกิรรมการตดัสนิใจสนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง 
จังหวัดนครปฐม ด้านบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า เจา้หน้าทีส่ามารถปฏบิตัตินตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ได ้พฤตกิรรมการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) รองลงมาคอื การ
แต่งกายของเจา้หน้าทีม่คีวามเหมาะสม (ค่าเฉลีย่ 3.70) การใหบ้รกิารของเจา้หน้าที่
มคีวามประทบัใจ (ค่าเฉลี่ย 3.62) ตามลําดบั ในส่วนของการให้บรกิารด้วยความ 
เตม็ใจและยิม้แยม้ พฤตกิรรมการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 3.07)  
  1.8 พฤตกิรรมการตดัสนิใจสนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง 
จงัหวดันครปฐมดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 
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3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานที่และบริเวณจอดรถมีความสะดวก 
พฤตกิรรมการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.02) รองลงมาคอื การจดัตกแต่ง
รา้นมคีวามสวยงามและเหมาะสม (ค่าเฉลีย่ 3.95) การใชเ้ฟอรน์ิเจอรใ์นการตกแต่ง
รา้นมคีวามสวยงาม (ค่าเฉลีย่ 3.68) ตามลําดบั และในส่วนของการจดัสวนหย่อม
หน้ารา้น เพือ่ความสวยงาม พฤตกิรรมการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 3.43)  
  1.9 พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง 
จงัหวดันครปฐม ด้านผลผลิตและคุณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.79) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มสีิง่อํานวยความสะดวกในการใหบ้รกิารแก่
ลูกค้า พฤติกรรมการตดัสนิใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) รองลงมาคอื การ
ประเมนิความพงึพอใจลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิาร (ค่าเฉลีย่ 3.90) ผูบ้รโิภคสามารถมองเหน็
สนิค้าได้จากภายนอก (ค่าเฉลี่ย 3.66) และความประทบัใจต่อการให้บรกิารและ
ผลติภณัฑ ์(คา่เฉลีย่ 3.56) ตามลาํดบั 
 
 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจสินค้าตลาดนิชของ
ประชาชนอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามลกัษณะส่วนบคุคล 
  2.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจสินค้าตลาดนิชของ
ประชาชน อําเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม จําแนกตามเพศ พบว่า พฤติกรรมการ
ตดัสนิใจ ในภาพรวมไม่มคีวามแตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
  2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อําเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม จําแนกตามอายุ พบว่า 
พฤติกรรมการตดัสนิใจในภาพรวมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  2.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าตลาดนิชของประชาชน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามระดับ
การศกึษา พบว่า พฤติกรรมการตัดสนิใจในภาพรวมไม่มคีวามแตกต่างกนั เมื่อ
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พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  2.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามอาชพี พบว่า 
พฤติกรรมการตดัสนิใจในภาพรวมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่
ระดบั.05 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นกระบวนการ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
  2.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สนิคา้ตลาดนิชของประชาชน อําเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม จําแนกตามรายได้ต่อ
เดอืน พบว่า พฤตกิรรมการตดัสนิใจในภาพรวมไม่มคีวามแตกต่างกนั เมื่อพจิารณา
รายดา้น พบว่า ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นกระบวนการ มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
การอภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าตลาดนิชของ
ประชาชนอําเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ผู้วจิยัมขีอ้คน้พบและประเด็นทีส่ําคญั ซึ่ง
สามารถนํามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออยู่ใน
ระดบัมาก คอื มฉีลากบอกรายละเอยีดของผลติภณัฑช์ดัเจน ความหลากหลายของ
ผลติภณัฑ์มใีหเ้ลอืกจํานวนมาก และรูปแบบของผลติภณัฑ์ทีท่นัสมยั ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของ วนัทนีย์ นําชยัศรีค้า (2550) ที่ศกึษาการเพิม่ศกัยภาพด้านการ
บรหิารจดัการของสนิคา้ OTOP กลุ่มชมุชน พืน้ทีอ่าํเภอธญับุร ีจงัหวดัปทมุธานี โดย
ผลจากการวจิยัพบว่า จุดแขง็ของกลุ่มชุมชนที่มผีลต่อยอดขาย คอื ตวัผลิตภณัฑ์
สามารถนําภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาใช ้รปูแบบมกีารพฒันาอยู่ตลอดเวลา และคุณภาพ
ของผลติภณัฑม์มีาตรฐานในระดบัด ี
 2. ด้านราคา พบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออยู่ใน
ระดบัมาก คอื ผลติภณัฑม์กีารตดิป้ายบอกราคาอย่างชดัเจน ผลติภณัฑม์รีาคาถูกกว่า
ที่อื่น และมีการตกลงราคาสินค้าหรือสามารถต่อรองราคาได้ ซึ่งสอดคล้องกบั
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งานวจิยัของ วจิติรา สมงินาวนิ (2548) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัทศันคตทิีม่ตี่อสนิคา้หนึ่งตําบล
หนึ่งผลติภณัฑ ์ประเภทอาหารของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทางด้านราคา ผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับความ
เหมาะสมของราคาเมือ่เทยีบกบัคณุภาพมากทีส่ดุ  
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ปจัจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้อยูใ่นระดบัมาก คอื การจดัวางผลติภณัฑเ์หมาะสม หยบิจบังา่ย ความสะอาด
ของสถานทีจ่ดัจาํหน่ายผลติภณัฑ ์บรรยากาศภายในสถานทีจ่ดัจาํหน่ายผลติภณัฑม์ี
ความสวยงามน่าเขา้ไปจบัจ่ายซื้อของ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วจิติรา สมงินาวนิ 
(2548) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัทศันคติที่มตี่อสนิค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ประเภท
อาหารของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคโดยส่วนใหญ่เคยซื้อสนิคา้
หนึ่งตาํบลหนึ่งผลติภณัฑป์ระเภทอาหาร โดยใหเ้หตุผลทีเ่ลอืกซือ้สนิคา้ดา้นช่องทางการ
จดัจําหน่าย คอื ความสามารถในการหาซื้อสนิค้า และสถานทีจ่ดัจําหน่ายมคีวาม
สะอาดเรยีบรอ้ย เลอืกซือ้สนิคา้ไดง้า่ย 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซื้ออยู่ในระดบัมาก คอื มกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ 
และเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ การจดับูทของผลติภณัฑเ์พื่อการลดแลก แจก แถม และการ
สาธติวธิกีารใชผ้ลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วจิติรา สมงินาวนิ (2548) ได้
ศกึษาเกี่ยวกบัทศันคติที่มตี่อสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านการส่งเสรมิการตลาด 
โดยสว่นใหญใ่หค้วามสาํคญักบัการมตีวัอยา่งสนิคา้ใหช้มิมากทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สุพรรษา รตันารกัษ์ (2548) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปจัจยัทางการตลาดทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลกี ในเขตอาํเภอเมอืงจงัหวดัชลบุรี ผลจาก
การศึกษา พบว่า ปจัจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาํคญักบัการใหส้ว่นลด และการใหข้องแถม 
 5. ดา้นกระบวนการ พบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออยู่
ในระดบัมาก คือ มีการส่งมอบสินค้าให้กบัลูกค้ามีความประทบัใจ การจดัลําดับ
ขัน้ตอนระบบการใหบ้รกิารลูกคา้อย่างเป็นระบบ ผูซ้ื้อสามารถสอบถามขอ้มูลของ
ผลติภณัฑก์บัลกูคา้ได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชเูกยีรต ิศริวิงศ ์(2549) ไดศ้กึษา
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การวิจัยเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 
กรณีศึกษาโครงการหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ า 
นกัทอ่งเทีย่วใหค้วามสาํคญักบัระบบการใหบ้รกิารลกูคา้อยูใ่นระดบัมาก 
 6. ด้านบุคคล พบว่า ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้ออยู่ใน
ระดบัมาก คอื เจา้หน้าทีส่ามารถปฏบิตัตินตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้ การ
แต่งกายของเจา้หน้าทีม่คีวามเหมาะสม การใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีม่คีวามประทบัใจ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพรรษา รตันารกัษ์ (2548) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปจัจยัทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลกี ในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดั
ชลบุร ีผลจากการศกึษาพบว่า ในดา้นการบรกิาร ผูต้อบแบบสอบถามจะใหค้วามสาํคญั
กบัมนุษยสมัพนัธท์ีด่ขีองผูข้าย และรูถ้งึความตอ้งการของลกูคา้เป็นอยา่งด ี
 7. ดา้นสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้อยูใ่นระดบัมาก คอื สถานทีแ่ละบรเิวณจอดรถมคีวามสะดวก การจดัตกแต่งรา้น
มคีวามสวยงามและเหมาะสม การใชเ้ฟอรน์ิเจอรใ์นการตกแต่งรา้นมคีวามสวยงาม 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุพรรษา รตันารกัษ์ (2548) ได้ศกึษาเกีย่วกบัปจัจยั
ทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านค้าปลีก ในเขตอําเภอเมอืง
จงัหวดัชลบุรี โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ความสาํคญักบัที่ตัง้ของร้านมคีวาม
เหมาะสม และมกีารเดนิทางทีส่ะดวกสบาย 
 8. ดา้นผลผลติและคณุภาพ ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออยู่
ในระดบัมาก คอื มสีิง่อํานวยความสะดวกในการให้บรกิารแก่ลูกค้า การประเมนิ
ความพงึพอใจลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิาร ผูบ้รโิภคสามารถมองเหน็สนิคา้ไดจ้ากภายนอก 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรีาภรณ์ ทาอุโมงค ์ (2550) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซื้อผกัสดตกแต่งในรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ตดัสนิใจซื้อด้วยตนเองและพจิารณาจากคุณภาพและ
ความปลอดภยัเป็นสาํคญั 
 9. ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
ตลาดนิชของประชาชนอาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม พบว่า อายุและอาชพีทีแ่ตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อในภาพรวมแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ศวิฤทธิ ์พงศกรรงัศลิป์, ญาลดา พรประเสรฐิ และ สุชาต ิฉันสําราญ (2547) ทีศ่กึษา
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เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สาม
จงัหวดัชายแดนใต ้ผลการศกึษา พบว่า ลกัษณะสว่นบุคคลมคีวามสมัพนัธ์กบัการให้
ความสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาด  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษา ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสําหรบัผูป้ระกอบการในตลาดนิช 
เกีย่วกบัการนําผลการวจิยัไปใช ้ดงัต่อไปนี้ 
 1. ดา้นผลติภณัฑ ์ควรมฉีลากบอกรายละเอยีดของผลติภณัฑช์ดัเจน ควร
จดัผลติภณัฑ์ใหม้คีวามหลากหลายใหเ้ลอืกจํานวนมาก และรปูแบบของผลติภณัฑ์
ควรมคีวามทนัสมยัและมคีวามน่าสนใจ  
 2. ด้านราคา ควรมกีารติดป้ายบอกราคาอย่างชดัเจน ควรมกีารสํารวจ
ตลาดเพือ่เปรยีบเทยีบราคาสนิคา้กบัคู่แขง่ว่ามรีาคาถูกกว่าหรอืไม่ และควรกาํหนด
ราคาสนิคา้เพือ่ใหล้กูคา้สามารถต่อรองราคาได ้ 
 3. ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ควรจดัวางผลติภณัฑใ์หม้คีวามเหมาะสม 
หยบิจบังา่ย สถานทีจ่ดัจําหน่ายผลติภณัฑค์วรมคีวามสะอาด และบรรยากาศภายใน
สถานทีจ่ดัจาํหน่ายผลติภณัฑต์อ้งมคีวามสวยงาม น่าเขา้ไปจบัจ่ายซือ้ของ 
 4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ควรจดัใหม้กีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์
ในทกุรปูแบบ เชน่ ใบปลวิ ประกาศทางวทิย ุเป็นตน้ เพือ่เขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ และมกีาร
จดับทูของผลติภณัฑเ์พือ่การลดแลก แจก แถม และการสาธติวธิกีารใชผ้ลติภณัฑ ์ 
 5. ด้านกระบวนการ ควรจดัระบบส่งสนิค้าให้กบัลูกค้า เพื่อสร้างความ
ประทบัใจ และการจดัลาํดบัขัน้ตอนการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นระบบ 
 6. ดา้นบุคคล เจา้หน้าจะต้องแต่งกายใหเ้รยีบรอ้ย เหมาะสม และใหบ้รกิาร
ดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้ แจ่มใส   
 7. ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ควรจดัสถานที่และบรเิวณจอดรถให้มี
ความสะดวก จดัตกแต่งรา้นใหม้คีวามสวยงามและเหมาะสม 
 8. ดา้นผลผลติและคุณภาพ มสีิง่อาํนวยความสะดวกในการใหบ้รกิารแก่
ลูกค้า ควรมกีารประเมนิความพงึพอใจลูกค้าที่มาใช้บรกิารเป็นระยะ และการจดั
สถานทีใ่หส้ามารถมองเหน็สนิคา้ไดจ้ากภายนอก ซึง่เป็นจุดทีท่าํใหผู้บ้รโิภคสนใจได ้ 
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