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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด และเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 273 ตัวอยาง 

โดยไดทําการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ( Multi-stage sampling) และ

ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 

30-39 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีทุนจดทะเบียนของกิจการอยูที่ 100,000-500,000 บาท 

ดําเนินกิจการมาแลว 6-10 ป และใชเงินทุนสวนตัวในการลงทุนดําเนินกิจการ มีรายไดในการดําเนินกิจการ

เฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 50,000-100,000 บาท โดยผูประกอบการสวนใหญเลือกใชสื่อสิ่งพิมพ เชน  นิตยสาร 

หนังสือพิมพ หรือแผนพับ เปนสื่อโฆษณา และใชคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ เขามาใชในการดําเนินงานของ

กิจการ 

 ผูประกอบการสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกโดยรวมอยูในระดับ

มาก โดยมีความคิดเห็นตอการมีนโยบายการสงเสริมการคาของนักการเมืองทองถิ่นตอผูประกอบการใน

พ้ืนที่ อยูในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นตอความรูเกี่ยวกับกฎหมายการคาระหวางประเทศของ

ผูประกอบการ อยูในระดับนอยที่สุด ในสวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา ผูประกอบการมีความ

คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานกระบวนการอยูในระดับมากที่สุด สวนความคิดเห็นตอ

                                                                    
1 นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
2 อาจารยที่ปรึกษา, รองศาสตราจารย, ผูอํานวยการหลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร (ภาคพิเศษ) คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240  
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สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ  อยูในระดับมาก และจากการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา ผูประกอบการที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ รายไดเฉลี่ย

ตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ:  สวนประสมทางการตลาด, อําเภอเชียงของ, การตลาดเชียงของ 

 

Abstract 

This research was quantitative research. The objectives of this research were to study 

the marketing mix in Chiangkhong, Chiangrai province and compare the opinions of 

entrepreneurs on marketing mix in Chiangkhong, Chiangrai province by personal factors. The 

totals of 273 samples were asked and collected data by mean of multi-stage sampling dividing 

into 7 sub-districts and into 3 groups of enterprises. Then, the simple random sampling 

technique was used and questionnaires were given to entrepreneurs, partnership or 

representatives. 

The result of the study indicated that most of entrepreneurs were female at age 30-39 

years old with degree qualification. Their registered capital investments were about baht 

100,000 – 500,000 and came from private property. The monthly income was average at baht 

50,000 – 100,000. Their likely advertising media were bulletin, newspaper, and brochure.  Most 

of entrepreneurs owned computers and printers. 

Entrepreneurs had the opinions of the external environment in Chiangkhong, Chiangrai 

province at high level. Most entrepreneurs had the highest opinion level in the market mixed 

factor in the process of manufacturing. The opinion on product, price, place, promotion, people, 

process, and physical aspect was at high level. The hypothesis test revealed that 

entrepreneurs’ differences in age, education level, years of business operation, and average 

income per month had difference opinions toward marketing mix in Chiangkhong District, 

Chiangrai Province at significance level of 0.05. 

 

Keywords:  Marketing Mix, Chiangkhong District, Chiangkhong Marketing 
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บทนํา 

การตลาดนับวามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของทุกคน เพราะทุกคนมีความตองการ 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการซึ่งกันและกัน การตลาดจึงเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของคน สงผลใหมีงานทํา มีรายได มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ขึ้นอยูกับปจจัยทางดานกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ คานิยม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม สวน

ประสมทางการตลาดบริการประกอบไปดวย 7 ดานไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งถือ

วาการตลาดถือเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจการคาตามแนวชายแดนซึ่งมี

มูลคาการคาสูง โดยเชียงรายถือเปนอีกจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป. ลาว) ที่อําเภอเชียงของ โดยการคาชายแดนไทย- สปป. ลาวในป 2557 ที่ผานพิธีการ

ทางศุลกากร มีมูลคารวมถึง 132,137.16 ลานบาท (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมการคา

ตางประ เทศ, 2558) และมีการคาดการณวาการคาดานอําเภอเชียงของจะเติบโตขึ้นกวารอยละ 10 หรือ

มากกวา 17,000 ลานบาทตอปหลังจากสะพานมิตรภาพไทย- สปป. ลาวแหงที่ 4 ไดเปดใชงาน  

 ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําการศึกษาเร่ืองสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย โดยนําผลของการศึกษาที่ไดมาเปนแนวทางในการปรับกลยุทธทางการตลาด เพ่ือ

พัฒนาการคาในอําเภอเชียง อีกทั้งยังเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบดานตางๆ อันนําไปสูการ

พัฒนาการคา ตลอดจนเพ่ือใหสามารถแขงขันกับตลาดตางประเทศ  และสนองตอนโยบายของรัฐบาล ได

ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรในการวิจัย คือ ผูประกอบการดานการในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จํานวน 

797 ราย  

2. ตัวแปรที่เกี่ยวของ 
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2.1 ตัวแปรตน ไดแกปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ทุนจดทะเบียน ตําแหนงงานที่รับผิดชอบในกิจการ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ รายไดของ 

และลักษณะของแหลงเงินทุน  

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก สวนประสมทางการตลาด 7 ดาน  ไดแก  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดาน

กระบวนการ 

3. ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดประกอบไป

ดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน

ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ  

4. พ้ืนที่ในการวิจัยของการศึกษาคร้ังนี้ไดแก อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

5. ขอบเขตของระยะเวลา โดยศึกษาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2558  ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

H1: ผูประกอบการที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการ ตลาดในพ้ืนที่

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แตกตางกัน 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

ผูประกอบการ ประชาชน อําเภอเชียงของ นักลงทุน และบุคคลที่สนใจ ไดทราบถึงระดับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอสวนประสมทางการตลาด และไดทราบถึงขอเสนอแน ะ 

ทางการตลาดในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพ่ือนําไปพัฒนาสินคาและบริการ ตลอดจนปรับกลยุทธ

ทางการตลาด เพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงและปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได 

 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด หมายถึง 

กระบวนการที่นําเสนอสินคาและบริการไปยังลูกคา โดยสามารถตอบสนองความตองการ สรางคุณคาและ

ความพึงพอใจในความตองการใหกับลูกคา เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการที่ไดต้ังไว โดยสวน

ประสมทางการตลาดนับเปนเคร่ืองมือทางการตลาดที่สําคัญอันประกอบไปดวยองคประกอบ 7 ดานไดแก 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน

กระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ผองพรรณ สุวรรณรัตน (2551) ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดของรานคาปลีกในเขตเทศบาล

เมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการานคาปลีกในการพิจารณา

ปรับปรุงการบริการใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของ

ผูบริโภคตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของรานคาปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

จํานวน 7 ดานพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา อยูในระดับมากที่สุด สําหรับดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ อยู

ในระดับมาก และดานบุคลากร อยูในระดับนอย 

มัทวินา ยวนฮี (2550) ไดศึกษาปญหาในการประกอบการธุรกิจการคาชายแดนไทย-ลาว  ในตลาด

ชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือศึกษาปญหาในการประกอบการธุรกิจการคาชายแดนไทย-

ลาว ในตลาดชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และเพ่ือเปรียบเทียบปญหาในการประกอบธุรกิจ

ของผูประกอบการที่จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค โดยสุมตัวอยางจําแนก ตามประสบการณในการ

ประกอบธุรกิจ จํานวน 132 คน พบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง ประกอบธุรกิจมามากกวา 11 

ป มีทุนในการประกอบธุรกิจ 50 ,000-100 ,000 บาท และมีปญหาในการประกอบธุรกิจที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายในดานการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับปาน

กลาง ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับนอย และปญหาภายนอกดานสังคมวัฒนธรรม กฎหมาย 

การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง ผูประกอบการที่มีเพศ ประสบการณในการ

ประกอบธุรกิจ ตนทุนของธุรกิจที่แตกตางกันมีปญหาในการประกอบธุรกิจที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน

และภายนอกที่แตกตางกัน 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูประกอบการในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จํานวน 797 

ราย (สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเชียงของ, 2557)  

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการสุมมาจากประชากร โดยขนาดของกลุม

ตัวอยางไดทําการเปดตารางสําเร็จรูปที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และความเคลื่อนเทากับ 0.05 ได

ขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 260 ตัวอยาง จากนั้นไดทําการแบงกลุมตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดังตอไปนี้ 

2.1 แบงกลุมตัวอยางจากประชากร ดวยวิธี การสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random 

Sampling) โดยแบงตามตําบลของอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ออกเปน 7 กลุม 

2.2 แบงกลุมตัวอยางในแตละตําบลดวยวิธี การสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random 

Sampling) โดยแบงตามสถานประกอบการ ออกเปน 3 ประเภท 

ปจจัยสวนบุคคล 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) การศึกษา 

4) ทําเลที่ต้ังของกิจการ 

5) ทุนจดทะเบียน 

6) ตําแหนงงานที่รับผิดชอบในกิจการ 

7) ประเภทของธุรกิจ 

8) ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 

9) รายไดของกิจการ 

10) สื่อโฆษณาที่ใชในกิจการ 

11) ลักษณะของแหลงเงินทุน 

12) เทคโนโลยีที่ใชในกิจการ 

 

สวนประสมทางการตลาด 

1) ดานผลิตภัณฑ 

2) ดานราคา 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4) ดานการสงเสริมการตลาด 

5) ดานบุคลากร 

6) ดานลักษณะทางกายภาพ 

7) ดานกระบวนการ 
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2.3 ทําการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) จากกลุมตัวอยางขางตน รวมทั้งสิ้นจํานวน 273 ตัวอยาง 

เครื่องมือ 
1. ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยแบงออกเปน 4 สวน  ดังนี้ สวนที่ 1 เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น

ตอสภาพแวดลอมภายนอก สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลา ด 

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

2. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดวยการหาความ

เที่ยงตรง (Validity) โดยหลังจากอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองของเนื้อหา การใช

ถอยคําสํานวนภาษา และการเรียงลําดับคําถาม แลวจึงนําขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดมาปรับปรุงแกไข

แบบสอบถาม จึงนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ชวยตรวจสอบความถูกตอง ความ

ครอบคลุมของเนื้อหาที่ตองการศึกษา และลงความเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองของขอคําถามกับ

วัตถุประสงคหรือเนื้อหา เพ่ือการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง ( The Index of Item Objective 

Congruence (IOC)) และหาคาความเชื่อม่ัน ( Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขจาก

ผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใชกับประชากรที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 ตัวอยาง มาหาคาความเชื่อม่ัน 

โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.961 หลังจาก

นั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามที่ไดไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

 3. ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคาสถิติตางๆ ไดแก สถิติเชิง

พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30-39 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

โดยผูประกอบการสวนใหญมีทุนจดทะเบียนของกิจการอยูที่ 100,000-500,000 บาท ดําเนินกิจการมาแลว 

6-10 ป และใชเงินทุนสวนตัวในการลงทุนดําเนินกิจการ มีรายไดในการดําเนินกิจการเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 

50,000-100,000 บาท โดยผูประกอบการสวนใหญเลือกใชสื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสาร หนังสือพิมพ แผนพั บ 

เปนสื่อโฆษณา และมีการใชคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ เขามาใชในการดําเนินงานของกิจการ 

สรุปผลการวิเคราะหและขอคนพบตามวัตถุประสงค 

ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา

ผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใน
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ระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก

ที่สุดไดแก ดานกระบวนการ สําหรับดานที่เหลือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในระดับ

มาก  

ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวามีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดไดแก รานคาของทานมีสินคาและ

บริการที่มีคุณภาพ และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑในระดับมากไดแก  

รานคาของทานมีสินคาและบริการใหเลือกหลากหลายประเภท และรานคาของทานมีสินคาและบริการที่มี

ความทันสมัย  

ดานราคา พบวา ผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวน

ประสมทางการตลาดดานราคาในระดับมากที่สุดไดแก คือ รานคาของทานมีสินคาราคาถูกกวารานอ่ืนๆ  ใน

พ้ืนที่ สําหรับขอที่เหลือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานราคาในระดับมาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต

ละขอพบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายในระดับมากทุก

ขอ 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละขอ

พบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากที่สุดไดแก 

คือ รานคาของทานมีบริการรับเปลี่ยนคืนสินคา สําหรับขอที่เหลือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทาง

การตลาดดานการสงเสริมการตลาดในระดับมาก 

ดานบุคลากร พบวา ผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรในระดับมากทุกขอ 

ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละขอ

พบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพในระดับมากที่สุดไดแก  

ภายในรานคาตกแตงดวยสีโทนสวาง งายตอการเลือกซื้อสินคา สําหรับขอที่เหลือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพในระดับมาก 
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ดานกระบวนการ พบวา ผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวามีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการในระดับมากที่สุดไดแก  ขั้นตอนการใหบริการมี

ความสะดวกตอลูกคา สําหรับขอที่เหลือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ

ในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

สวนประสมทางการตลาด คาเฉลี่ย S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

               1. ดานผลิตภัณฑ  

               2. ดานราคา 

               3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  

               4. ดานการสงเสริมการตลาด 

               5. ดานบุคลากร 

               6. ดานลักษณะทางกายภาพ 

               7. ดานกระบวนการ 

3.93 

4.00 

3.95 

4.13 

3.77 

4.17 

4.24 

0.459 

0.450 

0.434 

0.433 

0.579 

0.376 

0.506 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

                     รวม 4.03 0.364 มาก 

 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา  

ผูประกอบการเพศชาย และ เพศหญิง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงรายไมแตกตางกันทุกดาน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

ผูประกอบการที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานราคาและดานการสงเสริม

การตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในดานผลิตภัณฑและดานลักษณะทาง

กายภาพ สําหรับดานที่เหลือผูประกอบการมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

ผูประกอบการที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร และดานกระบวนการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.01 ในดานผลิตภัณฑ และดานลักษณะทางกายภาพ สําหรับดานที่เหลือผูประกอบการมีความคิดเห็นไม

แตกตางกัน 

ผูประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายไมแตกตางกันทุกดาน 

ผูประกอบการที่มีตําแหนงงานที่รับผิดชอบในกิจการตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง

การตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแตกตางกันไมแตกตางกันทุกดาน 

ผูประกอบการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด

ในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดาน

ผลิตภัณฑ และดานกระบวนการ สําหรับดานที่เหลือผูประกอบการมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

ผูประกอบการที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการตางกันมีความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอ

สวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 ในดานการสงเสริมการตลาด มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานลักษณะทางกายภาพ 

สําหรับดานที่เหลือผูประกอบการมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

ผูประกอบการที่มีลักษณะของแหลงเงินทุนหมุนเวียนของกิจการตางกัน มีความคิดเห็นตอสวน

ประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายไมแตกตางกันทุกดาน 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

สวนประสมทางการตลาด 

ดาน

ผลิตภัณฑ 

 

ดานราคา 

 

ดานชองทาง

การจัด

จําหนาย 

ดานการ

สงเสริม

การตลาด 

 

ดาน

บุคลากร 

 

ดานลักษณะ

ทางกายภาพ 

ดาน

กระบวน 

การ 

 1. เพศ 

 2. อายุ 

 3. ระดับการศึกษา 

 4. ทุนจดทะเบียน 

 5. ตําแหนงงาน 

 6. ระยะเวลา 

 7. รายได 

 8. แหลงเงินทุน 

.840 

.043* 

.001** 

.885 

.301 

.017* 

.592 

.911 

.946 

.013* 

.044* 

.080 

.785 

.186 

.084 

.688 

.550 

.051 

.044* 

.313 

.876 

.248 

.649 

.251 

.423 

.036* 

.283 

.170 

.769 

.731 

.003** 

.158 

.696 

.205 

.017* 

.053 

.731 

.361 

.174 

.190 

.823 

.000** 

.005** 

.951 

.706 

.067 

.036* 

.659 

.638 

.093 

.013* 

.187 

.475 

.037* 

.327 

.235 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แบง

ออกเปน 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวามีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุดไดแก ดานกระบวนการ สําหรับดานที่เหลือมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ 

จากการวิจัยพบวา รานคาตองมีสินคาและบริการที่มีคุณภาพ มีสินคาและบริการใหเลือก

หลากหลายประเภท มีสินคาและบริการที่มีความทันสมัย และจากขอคําถามปลายเปดดานผลิตภัณฑที่ให

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมอธิบายวา ควรสงเสริมสินคาพ้ืนเมืองและการทองเที่ยวใหมากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของผองพรรณ สุวรรณรัตน  (2551) ที่ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดของรานคาปลีกในเขต

เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  พบวา สินคาควรมีใหเลือกหลากหลายชนิด มีสินคา
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หลากหลายยี่หอใหเลือก การจัดวางสินคาแยกเปนหมวดหมู สินคามีคุณภาพดี รูปแบบบรรจุภัณฑทันสมัย 

และมีสินคาหลากหลายประเภทที่ตองการ 

ดานราคา 

จากการวิจัยพบวา รานคามีสินคาราคาถูกกวารานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ รานคามีปายแสดงราคาสินคา

และบริการที่ชัดเจน และรานคาของทานมีการต้ังราคาสินคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินคาและบริการ ซึ่ง

ตรงกับงานวิจัยของผองพรรณ สุวรรณรัตน (2551) ที่ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดของรานคาปลีกใน

เขตเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยพบวา สินคาทุกชนิดมีปายบอกราคาไวชัดเจน 

ราคาสินคาตรงกับปายบอกราคา วิธีการชําระเงินหลากหลาย สินคาราคาตํ่ากวารานคาทั่วไป คุณภาพ

สินคาเหมาะสมกับราคา และสอดคลองกับมัทวินา ยวนฮี  (2550) ที่ไดศึกษาปญหาในการประกอบการ

ธุรกิจการคาชายแดนไทย-ลาวในตลาดชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา การต้ังราคา

สินคาไมเหมาะสมกับคุณภาพสินคา สินคาราคาแพงกวารานอ่ืน  (กรณีสินคาเหมือนกัน) ไมมีปายแสดง

ราคาสินคาที่ชัดเจน และ ผูซื้อไมสามารถตอรองราคาสินคาได เปนปญหาสําคัญของการดําเนินกิจการ 

ดังนั้นจะเห็นวางานวิจัยทั้งสอง ชี้ใหเห็นตรงกันโดยนําเสนอในมุมที่ตางกันถึงปจจัยดานราคาวา หาก

รานคามีการแสดงปายราคาที่ชัดเจน การต้ังราคาเหมาะกับคุณภาพ ราคาสินคาถูกกวารานอ่ืน จะสงผลตอ

ดีการดําเนินกิจการ ในอีกมุมหนึ่ง หากไมมีการติดปายที่ชัดเจน ราคาสินคาแพงกวา และราคากับคุณภาพ

สินคาไมเหมาะสมกัน ยอมสงผลเสียตอการดําเนินกิจการไดเชนกัน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

จากการวิจัยพบวา รานคาของทานต้ังอยูในทําเลที่สะดวกตอการเดินทาง รานคาของทานมีเวลา

ปดเปดที่เหมาะสม มีการจัดสรรพ้ืนที่ในการจัดเก็บสินคาแยกออกจากสวนของหนารานชัดเจน และรานคา

ของทานมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอการใชบริการของลูกคา ซึ่งผลตรงกับขอคําถามปลายเปดใหขอคิดเห็น

เพ่ิมเติมวา รานคาควรต้ังอยูในทําเลที่เห็นไดชัดเจนและเดินทางสะดวก มีที่จอดรถสําหรับลูกคา และมี

บริการสงถึงบานใหลูกคาในพ้ืนที่ โดยผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของดลฤดี จันทรแกว และคณะ  

(2557) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคสินคาและบริการของไทย 

ตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา  พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภค สินคา

และบริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา ดานสถานที่การจัดจําหนาย ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ

ทําเลที่ต้ังของสถานที่จัดจําหนายเขาถึงไดงาย อีกทั้งงานวิจัยของผองพรรณ สุวรรณรัตน  (2551) ที่ได

ศึกษาสวนประสมทางการตลาดของรานคาปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเย า 

ยังใหผลตรงกันดานชองทางการจัดจําหนายวา เวลาปด-เปด  รานมีความเหมาะสม การจัดตําแหนงของ

แผนกตางๆ มีความเหมาะสม รานคาอยูในทําเลที่สะดวกตอการใชบริการ 
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ดานการสงเสริมการตลาด 

จากการวิจัยพบวา รานคามีบริการรับเปลี่ยนคืนสินคา  รานคามีบริการหลังการขาย รานคามีการ

ใชสื่อโฆษณาเพ่ือทําการสงเสริมการขาย และรานคามีการสงเสริมการขาย(ลด แลก แจก แถม) รวมไปถึง

ในคําถามปลายเปดที่เสนอความคิดเห็นวา ควรมีการขายเชื่อ และใหเครดิตการคากับลูกคาในพ้ืนที่ และ

สงเสริมการขายผานสื่อทองถิ่นมากขึ้น เพ่ือการรับรูและจดจําของประชาชนในทองถิ่น อีกทั้งยังเปนการ

สรางชื่อเสียงของกิจการใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น ซึ่งมัทวินา ยวนฮี  ( 2550) ไดศึกษาปญหาในการ

ประกอบการธุรกิจการคาชายแดนไทย-ลาวในตลาดชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา 

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ไดแก ไมมีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน ไมมีบริการเปลี่ยนคืนสินคา เม่ือ

ซื้อสินคาที่ซื้อไปแลวชํารุด ไมมีบริการหลังการขาย เชน การใหบริการจัดสงถึงบาน ไมมีการโฆษณาใน

หนังสือพิมพทองถิ่น ไมมีการติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง ไมมีการใหเครดิตในการ

ซื้อสินคา และ ไมมีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท ซึ่งผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาหากกิจการไมมีการ

สงเสริมการตลาดเหลานี้แลว ยอมกอใหเกิดผลเสียและปญหาตอการดําเนินธุรกิจได โดยที่วิสิฐ วงษเขียว  

(2551) ไดศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดของสวนสนุกไทย กรณีศึกษา 

สวนสยาม โดยพบวาดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการจัดโปรโมชั่น คูปองสวนลด บัตรฟรี การโฆษณา 

เชน ทางวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต จดหมาย เปนตน 

ดานบุคลากร 

จากการวิจัยพบวา ปจจัยทุกขอมีอิทธิพลระดับมาก คือ พนักงานใหบริการลูกคาดวยความสุภาพ 

รานคามีจํานวนพนักงานเพียงพอในการใหบริการลูกคาและพนักงานของรานมีความรูเกี่ยวกับสินคา และ

คําถามปลายเปดที่เสนอความคิดเห็นเสนอวา ควรอบรมและพัฒนาพนักงานใหมีความรูในตัวสินคาและ

บริการ รวมถึงการใหบริการลูกคา และพนักงานในรานตองใหบริการที่เต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และพรอม

ใหบริการลูกคาตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของผองพรรณ สุวรรณรัตน  (2551) ที่ไดศึกษาสวน

ประสมทางการตลาดของรานคาปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยพบวา 

พนักงานมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  พนักงานใหคําแนะนําและคําปรึกษาสินคาที่ตองการ พนักงานมี

ความสุภาพ อัธยาศัยดี พนักงานขายมีความกระตือรือรนในการใหบริการ และการใหบริการแกลูกคามี

ความประทับใจ ซึ่งตรงกับงานวิจัยของเจริญ วาริพันธน (2550) ดวยที่ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผล

ตอการขนสงสินคาเกษตรดวยระบบตูคอนเทนเนอรทางรถไฟ  พบวาปจจัยดานบุคลากรโรงงานจะให

ความสําคัญในเร่ือง เจาหนาที่มีความซื่อสัตยไมมีสินคาขาดหาย เจาหนาที่เต็มใจใหบริการ สุภาพ 

อัธยาศัยดี เจาหนาที่มีความรู ความชํานาญ เหมาะกับงาน และเจาหนาที่เขาใจความตองการบริการของผู

สงออก 
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ดานลักษณะทางกายภาพ 

จากการวิจัยพบวา ภายในรานคาตกแตงดวยสีโทนสวาง งายตอการเลือกซื้อสินคา มีระบบรักษา

ความปลอดภัย โดยมีถังดับเพลิงและปายสัญลักษณแสดงชัดเจน รานคามีการจัดเรียงสินคาและบริการ

เปนระเบียบตามหมวดหมู และรานคามีความสะอาด โดยที่ผลของการแสดงความคิดเห็นในคําถาม

ปลายเปดพบวา รูปแบบรานคาสวนใหญเปนแบบสมัยเกา และขนาดเล็ก สูรานคาปลีกรายใหญที่เขามา

ลงทุนไดยาก รานคาควรมีหองน้ําไวบริการลูกคา โดยงานวิจัยของผองพรรณ สุวรรณรัตน  (2551) ไดศึกษา

สวนประสมทางการตลาดของรานคาปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  พบวาดาน

การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพพบวา ความสะอาดและความเปนระเบียบของราน บรรยากาศ

ในรานเย็นสบาย ความสวางในรานเปนที่พอใจ อีกทั้งเจริญ วาริพันธน  (2550) ไดศึกษาปจจัยทางการ

ตลาดที่มีผลตอการขนสงสินคาเกษตรดวยระบบตูคอนเทนเนอรทางรถไฟ  พบวา ปจจัยดานลักษณะทาง

กายภาพ โรงงานจะใหความสําคัญในเร่ือง ระบบรักษาความปลอดภัยของสินคา รวมไปถึงวิสิฐ วงษเขียว  

(2551) ไดศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดของสวนสนุกไทย กรณีศึกษา 

สวนสยาม  พบวา ดานสภาพแวดลอม ไดแก จัดสถานที่สะอาด มีปายบอกทางชัดเจน ตกแตงปรับปรุง

สวยงาม แผนปายแจงเตือน ขอปฏิบัติ ขอควรระวัง มีรถบริการรับสง มีเคร่ืองดับเพลิง บันไดหนีไฟ มีหอง

พยาบาล เปนตน ซึ่งทั้งสามงานวิจัยชี้ใหเห็นวาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพในเร่ืองของ การจัดสถานที่ 

ความปลอดภัย ความสวยงาม ความสวาง  และความเปนระเบียบเรียบรอย เปนปจจัยสําคัญที่สงผลให

กิจการไดรับความนิยมมากกวาคูแขงขัน 

ดานกระบวนการ 

จากการวิจัยพบวา ขั้นตอนการใหบริการมีความสะดวกตอลูกคา การใหบริการเปนไปดวยความ

ถูกตอง และการขนสงสินคาใหลูกคามีความรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของผองพรรณ สุวรรณรัตน  

(2551) ที่ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดของรานคาปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา โดยในดานกระบวนการพบวา การใหบริการเปนไปดวยความถูกตอง ความสะดวกรวดเร็วใน

การใหบริการ ซึ่งงานวิจัยไดชี้ใหเห็นวาปจจัยดานกระบวนการควรมีการดําเนินการที่สะดวก รวดเร็ว และ

ถูกตอง เพ่ือจะทําใหกิจการไมมีขอผิดพลาดและมีลูกคามาใชบริการไดอยางตอเนื่อง 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอ

สวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 

 ผูประกอบการเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงรายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกดาน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว  นั่นหมายถึงผูประกอบการเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
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การตลาดทุกดานใกลเคียงกัน ทั้งนี้เพราะปจจุบัน ผูหญิงกับผูชายมีโอกาสในสังคมเทาเทียมกัน ไมวาจะ

เปนเร่ืองของการศึกษา การทํางาน และการดําเนินธุรกิจ ในอดีตผูชายถือเปนเสาหลักของครอบครัวในการ

หารายได แตปจจุบันผูหญิงมีบทบาทมากขึ้นในการหารายได หลายองคการมีผูหญิงที่เปนเจาของและเปน

ผูบริหารระดับสูง ดังนั้นการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน เพศจึงมีผลตอความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน โดยผล

การศึกษาไมสอดคลองกับงานวิจัยของมัทวินา ยวนฮี  (2550) ที่ไดศึกษาปญหาในการประกอบการธุรกิจ

การคาชายแดนไทย-ลาวในตลาดชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ผูประกอบการเพศชาย

และเพศหญิงมีปญหาในการประกอบธุรกิจการคาชายแดนไทย-ลาวในตลาดชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 ผูประกอบการที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานราคาและดานการสงเสริม

การตลาด และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในดานผลิตภัณฑและดานลักษณะทาง

กายภาพ สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของแตละบุคคลยอม

แปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลา โดยในชวงวัยวัยเด็ก พอแมจะเปนผูตัดสินใจซื้อสินคามาใหบริโภคเกือบ

ทั้งหมด พอเขาสูวัยผูใหญที่มีรายไดเปนของตนเอง อํานาจในการตัดสินใจซื้อจะมีมากที่สุด ภาระและ

ความรับผิดชอบก็มีมากดวยเชนกัน ฉะนั้น  ผูประกอบการที่มีอายุมากกวา จะมีภาระคาใชจายของ

ครอบครัวที่มากกวาผูประกอบการที่มีอายุนอย  ดังนั้น  ในการพิจารณาซื้อสินคาและบริการ จึงมีการ

ตัดสินใจซื้อสินคาโดยพิจารณาถึงปจจัยทางดานราคา ดานการสงเสริมการขาย และพิจารณาถึงคุณภาพ

ของสินคาและบริการกอนเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของผองพรรณ สุวรรณรัตน  (2551) ที่ไดศึกษา

สวนประสมทางการตลาดของรานคาปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยได

เปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามอายุ พบวาผูบริโภคที่มีอายุตํ่า

กวา 20 ป 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป และอายุ 50 ปขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผูประกอบการที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากรและดานกระบวนการ และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 ในดานผลิตภัณฑและดานลักษณะทางกายภาพ โดยสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้

เพราะผูประกอบการที่มีการศึกษาที่สูงกวายอมมีความคิดเห็นในปจจัยตางๆ ที่แตกตางกันกับ

ผูประกอบการที่มีการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวา โดยผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวายอมคาดหวังและมีความ

ตองการที่จะไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความตองการที่ดีกวา ในขณะเดียวกัน

ผูประกอบการที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันทําใหเกิดการตัดสินใจเปรียบเทียบปจจัยในหลายๆ ดาน เชน 
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คุณภาพของสินคาและบริการ ราคา ความตองการซื้อ กําลังซื้อ การสงเสริมการตลาด และชองทางในการ

ซื้อสินคาและบริการ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของผองพรรณ สุวรรณรัตน  (2551) ที่ไดศึกษาสวน

ประสมทางการตลาดของรานคาปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ที่ได

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคตางกันตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของรานคาปลีกในเขต

เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จําแนกตามระดับการศึกษา โดยพบวาผูบริโภคที่มีระดับ

การศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผูประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในพ้ืนที่อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงรายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกดาน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว  นั่นหมายถึงผูประกอบการผูประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนตางกันมีความคิดเห็นตอ

สวนประสมทางการตลาดในแตละดานใกลเคียงกัน ทั้งนี้เพราะทุนจดทะเบียนของผูประกอบการในทาง

บัญชี มีทั้งที่ชําระแลว และยังไมชําระ นั่นหมายถึงจํานวนทุนจดทะเบียนที่แสดงในหุนของกิจการอาจจะ

ไมใชตัวเงินลงทุนที่แทจริงในกิจการ ฉะนั้นทุนจดทะเบียนอาจจะไมใชปจจัยที่ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางกัน 

โดยอาจจะตองพิจารณาถึงปจจัยดานอ่ืนๆ แทน เพ่ือจะไดทราบถึงความคิดเห็นที่แตกตางกัน เชน รายได 

คาใชจายที่เปนตนทุนขาย คาใชจายในการบริหาร และกําไร  (ขาดทุน)  ในการดําเนินกิจการ ซึ่งไม

สอดคลองกับงานวิจัยของมัทวินา ยวนฮี (2550) ที่ไดศึกษาปญหาในการประกอบการธุรกิจการคาชายแดน

ไทย-ลาวในตลาดชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ไดทําการเปรียบเทียบปญหาในการ

ประกอบธุรกิจการคาชายแดนไทย-ลาว จําแนกตามตนทุนในการประกอบธุรกิจ โดยพบวาผูประกอบการที่

มีตนทุนในการประกอบธุรกิจตางกัน มีปญหาในการประกอบธุรกิจที่เกิดจากกลยุทธการตลาดและ

สภาพแวดลอมภายนอกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ผูประกอบการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด

ในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดาน

ผลิตภัณฑ และดานกระบวนการ ทั้งนี้เพราะผูประกอบการบางคนใหความสําคัญกับปจจัยบางปจจัย 

ในขณะที่ผูประกอบการบางคนใหความสําคัญกับอีกปจจัยหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่เปนตัวชี้นําที่ทําใหเกิดความ

แตกตางกันไดแก รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะนิสัยสวนตัว ความรูและประสบ การณในการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการ ดังนั้นผูประกอบการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมากกวายอมมีความคิดเห็นและ

วิสัยทัศนในดานตางๆ มากกวาผูประกอบการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจนอยกวา เพราะ

ประสบการณที่ลองผิดลองถูกมากอนจะทําใหทราบวาปญหาและวิธีการแกไขตางๆ จะตองดําเนินการ

อยางไร จะทําใหการคิด วิเคราะห มีมุมมองที่แตกตางออกไป ด่ังสุภาษิตไทยที่วาอาบน้ํารอนมากอน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของมัทวินา ยวนฮี (2550) ที่ไดศึกษาปญหาในการประกอบการธุรกิจการคาชายแดน

ไทย-ลาวในตลาดชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไดทําการเปรียบเทียบปญหาในการประกอบ
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ธุรกิจการคาชายแดนไทย-ลาว จําแนกตามประสบการณในการประกอบธุรกิจ โดยพบวาผูประกอบการที่มี

ประสบการณในการประกอบธุรกิจ 3-10 ป และผูประกอบการที่มีประสบการณในการประกอบธุรกิจ 11 ป

ขึ้นไป มีความคิดเห็นตอปญหาในการประกอบธุรกิจการคาชายแดนไทย-ลาวที่เกิดจากกลยุทธการตลาด

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผูประกอบการที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง

การตลาดในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ใน

ดานการสงเสริมการตลาด มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้เพราะรายไดที่ผูประกอบการไดรับในแตละเดือนไมเทากัน บางกิจการมีรายไดสูง 

บางกิจการมีรายไดนอย ขึ้นอยูกับประเภทของกิจการ ผูประกอบการที่มีรายไดมากกวายอมมีการตัดสินใจ

ซื้อไดมากกวาผูประกอบการที่มีรายไดนอย กิจการที่มีรายไดมากมักใหความสนใจและมีการลงทุนใน

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของกิจการ ชอบความทันสมัย และมีการสงเสริมงบประมาณในการ

ปรับปรุงรูปลักษณภายนอกของกิจการ รวมถึงการทุมงบประมาณในการสงเสริมการตลาดมากกวากิจการ

ที่มีรายไดนอย ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของผองพรรณ สุวรรณรัตน (2551) ที่ไดศึกษาสวนประสมทาง

การตลาดของรานคาปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  เปรียบเทียบความคิดเห็น

ของผูบริโภคตางกันตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของรานคาปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา จําแนกตามรายได โดยพบวาผูบริโภคที่มีรายไดตางกันมีระดับความคิดเห็นแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะงานวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการไดเสนอแนะความคิดเห็น ในประเด็นรัฐบาลควรสงเสริมเงิน

ลงทุนกับผูประกอบการรายเล็ก เชน เงินกูจากธนาคาร หรือกองทุนตางๆ ดังนั้น  หนวยงานที่สงเสริมการ

ลงทุนในพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เชน สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย สหกรณออมทรัพย 

สหกรณการเกษตร  กองทุนหมูบานในพ้ืนที่  ตองมีการสนับสนุนและกระตุนดานเงินทุนสําหรับ

ผูประกอบการ เพ่ือใหผูประกอบการไดมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สงผลตอการพัฒนาการคาการลงทุน 

และดานเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดวย รวมไปถึงสงเสริมธุรกิจการสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบาน เชน ธุรกิจ

สงออกผลไม เชน มังคุด หรือมะมวง  โดยผานทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4 ซึ่งถือวาเปนการใช

โอกาสอันดีนี้สําหรับธุรกิจสงออก 

การทองเที่ยวในอําเภอเชียงของ ก็ควรจะไดรับการสงเสริมดวย  หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการ

สงเสริมธุรกิจตางๆ ในพ้ืนที่ไมวาจะเปนธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจรานอาหาร ในอําเภอเชียงของ  

ปรับปรุงเร่ืองโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนที่ใหดีขึ้น พัฒนาเสนทางทองเที่ยว อาทิเชน ธุรกิจบริการนําเที่ยวตาม
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เสนทางที่เชื่อมถึงกัน ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมที่

นาสนใจหลายแหงที่มีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว ไมวาจะเปน วัดหลวงบานเชียงใจ หมูบาน

วัฒนธรรมไทยลื้อ พระธาตุเมืองสิงหในแขวงน้ําทา และสถานที่สําคัญในเมืองเชียงรุง  นอกจากนั้นควร

สงเสริมธุรกิจรานอาหารตามริมน้ําโขง โดยนําเสนอเมนูพิเศษของเชียงของตอนักทองเที่ยวนั่นคือ เมนูปลา

บึก รวมถึงพัฒนาลักษณะทางกายภาพของรานอาหารใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ และพัฒนาโรงแรมและที่

พักและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือรองรับการทองเที่ยวที่จะขยายตัวสูงขึ้นในอนาคต  

 หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนภาครัฐและเอกชน ตองสงเสริมใหมีการรวมกลุมของ 

ผูประกอบการในพ้ืนที่ที่เขมแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวาง 

ผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  มีเวทีใหผูประกอบการไดพัฒนาศักยภาพของกิจการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต และ ประสิทธิภาพของแรงงาน ใน ทุกภาคสวน รวมถึงสรางทัศนคติที่ดีตอ

ผูประกอบการ และลดขอขัดแยงตอการดําเนินกิจการ ซึ่งจะสงผล ใหผูประกอบการที่มีอายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ และกิจการที่มีรายไดตางกันจะไดใชแหลงนี้เปนศูนยกลางเขามา

แลกเปลี่ยนความรู  และสงผลใหการคาในพ้ืนที่มีความเขมแข็ง มีความสามัคคี และสนับสนุนกันเอง

ระหวางผูประกอบการดวยกัน 
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