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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยการตลาดเม่ือพิจารณาจาก
ปจจัยสวนบุคคล 2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  จังหวัดราชบุรี 
โดยสอบถามจากผูบริโภค ดวยการเลือกหนวยตัวอยางแบบเจาะจง ใหไดกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริโภค
จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดปลายปดแบบมาตรสวนประมาณคา 
5 ระดับ มีความเชื่อม่ันเทากับ 0.788 และแบบสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล สําหรับสถิติท่ีใช คือ คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  ANOVA  และ  Chi-Square 
 ผลการวิจัย พบวา 
 การตัดสินใจซ้ือสินคาในตลาดนัด  มีความถ่ีในการซ้ือสินคาในตลาดนัด  3 - 5 ครั้ง/
สัปดาหข้ึนไป ชวงเวลาในการไปซ้ือสินคาเปนชวงเย็น  ประเภทของสินคาท่ีทําการซ้ือเปนอาหารสด  
ผัก ผลไม ผูบริโภคซ้ือสินคาจากรานคาประจํา เนื่องจากรูจักเจาของรานและมีอัธยาศัยดี เพศของ
ผูขายเปนชายหรือหญิง เหตุผลของการซ้ือสินคาท่ีตลาดนัด เนื่องจากใกลบาน การตัดสินใจซ้ือเปน
การตัดสินใจเอง ขอไดเปรียบคือราคาถูก ขอดีคือสรางงานและรายได แตมีขอเสียคือมีการจราจร
ติดขัด   
 ปจจัยการตลาดของผูบริโภคในตลาดนัด เปนเรื่องเก่ียวกับราคา ผลิตภัณฑ การจัด
จําหนายและการสงเสริมการตลาด   
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  ปจจัยดานเพศ  อาชีพ รายไดตอเดือน บานพักอาศัยท่ี
แตกตางกันจะมีปจจัยทางการตลาดท่ีแตกตางกัน  และ  ปจจัยดานเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
อาชีพ รายไดตอเดือน บานพักอาศัยของผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค    อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
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ABSTRACT 
 
 This research Aims to 1) compare market factors when considering personal 
factors, 2)to study the personal factors that influence the purchase decisions of 
consumers. Ratchaburi By inquiries from consumers with the selection of specific 
examples. A sample of 400 consumers. The tools used in this research is a closed 
end questions about the scale has five levels of confidence equal to 0.788 and 
interviewed individually. For the statistics used were percentage, mean, standard 
deviation, t-test ANOVA and Chi-Square. 
 The results showed that the decision to purchase in the market. The 
frequency of purchases in the market 3 - 5 times / week or more. The time to buy is 
during the evening. This type of product is available for fresh fruits and vegetables, 
consumers bought goods from the shop regularly. Because I know the owner and 
courteous. Sexual sellers are male or female. Reasons to shop at a flea market. The 
nearest The decision to self-determination The advantage is cheap The advantage is 
creating jobs and income. The disadvantage is that there is a traffic jam. 
 Market factors in the consumer market. Is about product prices, 
distribution and promotion. 
 The hypothesis testing found that gender, occupation, monthly  income. 
Residential  different  market  factors are different  factors  as gender, age, education  
level, occupation, monthly  income. Residential consumers  influence  the  purchase  
decisions  of  consumers.  Statistically  singnificant  at  the  0.05  level.  
  
   


