ชื่อเรื่อง

ผูศึกษา
ครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ปการศึกษา

การศึ ก ษาลั ก ษณะทางประชากร พฤติ ก รรมการบริ โ ภค และส ว นประสมทาง
การตลาด ของการใชบริการการทองเที่ยว กรณีศึกษาประชาชนในเขตอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
นางสาวกมชนก อุนตา
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
2558

บทคัดยอ
การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนประสมทางการตลาดของ
การใชบริการการทองเที่ยว กรณีศึกษาประชาชนในเขตอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค
ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูใชบริการการทองเที่ยว ในเขตอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการการทองเที่ยวของประชาชน ในเขตอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดการใชบริการการทองเที่ยวของประชาชน ใน
เขตอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึกษาองคประกอบดานผลิตภัณฑ พบวา อันดับหนึ่ง คือ ชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2042 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
อันดับสอง คือ ที่พัก/หองพัก มีความเพียงพอตอความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.1985 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม คือ รานอาหารมี
ความเพียงพอตอความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1908 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานราคา พบวา อันดับหนึ่ง คือ ความเหมาะสมของราคาที่พัก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2042 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
อันดับสอง คือ ความเหมาะสมของคาบริการ/กิจกรรมการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1859 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม คือ ความ

เหมาะสมของราคาการเดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1829 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานชองทางการจัดจําหนาย อันดับหนึ่ง คือ การเดินทางสะดวก
เขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2258 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก อันดับสอง คือ ความสะดวกในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2053 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม คือ
ความสะดวกของสถานที่จอดรถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2012 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่ง คือ การมีกิจกรรมที่มีสวนรวม
รับผิดชอบดานสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1923 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก อันดับสอง คือ การโฆษณาการทองเที่ยวผาน
สื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน เว็บไซต อินเตอรเน็ต หนังสือนําเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.1811 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม คือ การประชาสัมพันธและ
จัดกิจกรรมพิเศษ เชน เทศกาลดนตรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.1678 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานบุคคล อันดับหนึ่ง คือ คนขายของที่ระลึกอัธยาศัยดี เปนกันเอง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2015 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
อันดับสอง คือ พนักงานสวนที่พักมีความเต็มใจในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.1865 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม คือเจาหนาที่มี
ความรูความเขาใจของแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1787
แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานกระบวนการ อันดับหนึ่ง คือ คนขายของที่ระลึกบริการไดถูกตอง
และรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2004 แปลความหมายไดวาอยู
ในระดับ มาก อันดับสอง คือ รานอาหารใหบริการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1859 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม คือ
เจาหนาที่ใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยวไดอยางถูกตองแมนยํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.1805 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานลักษณะทางกายภาพ อันดับหนึ่ง คือ ความสะอาดของแหลง
ทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2189 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับ มาก อันดับสอง คือ มีศิลปะ วัฒนธรรม ที่เปนเอกลักษณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2166 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม คือ ความเปน

ธรรมชาติของแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2059

แปล

ชื่อเรื่อง

ผูศึกษา
ครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ปการศึกษา

การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนประสมทาง
การตลาดของการใชบริการการทองเที่ยว กรณีศึกษา ประชาชน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
นางสาวชลลดา สีแดงก่ํา
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
2558

บทคัดยอ
การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภคและสวนประสมทางการตลาดของการ
ใชบริการการทองเที่ยว กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูใชบริการการทองเที่ยว ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการการทองเที่ยวของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร
3. เพื่อศึกษาสวนผสมทางการตลาดการใชบริการการทองเที่ยวของประชาชน ในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึ ก ษาองค ป ระกอบด า นผลิ ต ภั ณ ฑ พบว า อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ของ
ประชาชนในทองถิ่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.634 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2418 แปลความหมาย
ไดวาอยูในระดับ มากที่สุด อับดับสอง คือ ชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.578 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2371 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม คือ ความ
หลากหลายของแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.498 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2179 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
การศึกษาองคประกอบดานราคา พบวา อันดับหนึ่ง คือ ความเหมาะสมของคาบริการ/
กิจกรรมทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.731 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2516 แปลความหมาย
ไดวาอยูในระดับ มากที่สุด อับดับสอง คือ ความเหมาะสมของราคาอาหารและเครื่องดื่ม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.345 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2184 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และ
อันดับสาม คือ ความเหมาะสมของราคาการเดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.245 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2109 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก

การศึกษาองคประกอบดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา อันดับหนึ่ง คือ ความสะดวกใน
การติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.779 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3059 แปลความหมายได
วาอยูในระดับ มากที่สุด อับดับสอง คือ การเดินทางสะดวกเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงาย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.556 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2353 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และ
อันดับสาม คือ ความสะดวกของสถานที่จอดรถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.899 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1875 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการตลาด พบวา อันดับหนึ่ง คือ ชองทางในการ
ติดตอหาขอมูลแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.553 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3266 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มากที่สุด อับดับสอง คือ การโฆษณาการทองเที่ยวผานสื่อตาง ๆ เชน
โทรทัศน เว็บไซต อินเตอรเน็ต หนังสือนําเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.581 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2374 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม คือ การประชาสัมพันธและจัด
กิจกรรมพิเศษ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.523 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2326 แปลความหมายไดวา
อยูในระดับ มาก
การศึกษาองคประกอบดานบุคคล พบวา อันดับหนึ่ง คือ จํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการให
คําแนะนํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.776 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2541 แปลความหมายไดวาอยู
ในระดับ มากที่สุด อับดับสอง คือ ตํารวจดูแลรักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.501 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.230 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม
คือ เจาหนาที่มีความรูความเขาใจของแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.446 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2263 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
การศึกษาองคประกอบดานกระบวนการ พบวา อันดับหนึ่ง คือ เจาหนาที่ใหขอมูลขาวสาร
การทองเที่ยวไดอยางถูกตองแมนยํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.458 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2261
แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มากที่สุด อันดับสอง คือ รานอาหารใหบริการไดถูกตองและรวดเร็ว
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.443 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2261 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ
มาก และอันดับสาม คือ ที่พัก/หองพักบริการไดถูกตองและรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.268 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2126 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
การศึกษาองคประกอบดานลักษณะทางกายภาพ พบวา อันดับหนึ่ง คือ มีศิลปะ วัฒนธรรม
ที่เปนเอกลักษณมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.799 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2561 แปลความหมายได
วาอยูในระดับ มากที่สุด อับดับสอง คือ ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.676
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2454 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม แหลง
ทองเที่ยวมีความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.656 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2437 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก

ชื่อเรื่อง

ผูศึกษา
ครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ปการศึกษา

การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภคและสวนประสมทางการ
ตลาดของการใชบริการการทองเที่ยวกรณีศึกษาประชาชนในเขตอําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
นางสาวเพลินฤดี บุตะโรต
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
2558

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง ลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการบริโภค และสวนประสมทาง
การตลาด ของการใชบริการการทองเที่ยว กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูใชบริการการทองเที่ยวในเขตอําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการการทองเที่ยวในเขตอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดการใชบริการการทองเที่ยว ของประชาชนอําเภอเลิง
นกทา จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึกษาองคประกอบดานผลิตภัณฑอันดับหนึ่ง คือ ที่พัก/หองพัก มีความเพียงพอตอความ
ตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2273 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับ มากที่สุด อันดับสอง คือ ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 สวน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.2059 แปลความหมายได ว า อยู ใ นระดั บ มาก และอั น ดั บ สาม คื อ
ชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.2028 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานราคาอันดับหนึ่ง คือ ความเหมาะสมของคาบริการ/กิจกรรมการ
ทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2336 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับ มากที่สุด อันดับสอง คือ ความเหมาะสมของราคาสินคาทองถิ่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2033 แปลความหมายไดอยูในระดับ มาก และอันดับสาม คือ ความ
เหมาะสมของราคาอาหารและเครื่องดื่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.2000 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ

การศึกษาองคประกอบดานชองทางการจัดจําหนายอันดับหนึ่ง คือ การเดินทางสะดวกเขาถึง
แหลงทองเที่ยวไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2076
แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก อันดับสอง คือ ความสะดวกในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2028 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม
คือ ความสะดวกของสถานที่จอดรถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1822
แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการตลาดอันดับหนึ่ง คือ เรื่องการมีกิจกรรมที่มีสวน
รับผิดชอบดานสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2171 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก อันดับสอง คือ มีชองทางในการติดตอหา
ขอมูลแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1929 แปลความหมาย
ไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม คือ การประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมพิเศษ มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1784 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานบุคคล อันดับหนึ่ง คือ เจาหนาที่มีความรูความความเขาใจของ
แหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2154 แปลความหมายไดวา
อยูในระดับ มาก อันดับสอง คือ พนักงานสวนที่พักมีความเต็มใจในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1914 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม
คือ คนขายของที่ระลึกมีอัธยาศัยดี เปนกันเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.1814 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานกระบวนการ อันดับหนึ่ง คือ เจาหนาที่ใหขอมูลขาวสารการ
ทองเที่ยวไดอยางถูกตองแมนยํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2630 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มากที่สุด อันดับสอง คือ รานอาหารใหบริการไดถูกตองและรวดเร็ว มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1888 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
และอันดับสาม คือ คนขายของที่ระลึกบริการไดถูกตองและรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.1855 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานลักษณะทางกายภาพ อันดับหนึ่ง คือ ความเปนธรรมชาติของ
แหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2323 แปลความหมายไดวา
อยูในระดับ มากที่สุด อันดับสอง คือ มีศิลปะ วัฒนธรรม ที่เปนเอกลักษณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2191 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม คือ มี
ปายบอกทางที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1964 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก ตามลําดับ

ชื่อเรื่อง

ผูศึกษา
ครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ปการศึกษา

การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนประสมทาง
การตลาด ของการใชบริการคลินิกเสริมความงาม กรณีศึกษา ประชาชนในเขต
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
นางสาวนิศาชล นอยผาง
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
2558

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนประสมทาง
การตลาด ของการใชบริการคลินิกเสริมความงาม กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธรมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูใชบริการคลินิกเสริมความงาม ในเขตอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการผูใชบริการคลินิกเสริมความงาม ในเขตอําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร
3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดการใชบริการคลินิกเสริมความงาม ในเขตอําเภอ
กุดชุม จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึกษาองคประกอบดานผลิตภัณฑ อันดับที่หนึ่งคือ ความสะอาดของอุปกรณเครื่องมือ มี
คาเฉลี่ย 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2122 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก รองลงมา
คือ ผลิตภัณฑที่ใชคุณภาพ/มาตรฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1994
แปความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ ความมีชื่อเสียงของคลินิก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1981 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานราคา อันดับหนึ่งคือ ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1882 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากรองลงมาคือ มีปายบอก
ราคาชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1875 แปลความหมายไดวาอยู
ในระดับมาก และอันดับสามคือ ราคาเหมาะสมกับการบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.1868 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก

การศึกษาองคประกอบดานชองทางการจัดจําหนาย อันดับหนึ่งคือ ทําเลที่ตั้งของคลินิกอยู
ใกลกับที่พัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1622 แปลความหมายไดวาอยู
ในระดับนอย รองลงมาคือ ที่ตั้งของคลินิกอยูใกลกับที่ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.1587 แปลความหมายไดวาอยูในระดับปานกลาง และอันดับสามคือ ที่ตั้งของ
คลินิกสะดวกตอการเดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1596 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับปานกลาง
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่งคือ การโฆษณานาเชื่อถือ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1774 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
รองลงมาคือ การโฆษณาผานสื่อตางๆบอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.1774 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ การโฆษณาทางทีวี มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1743 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึ ก ษาองค ป ระกอบด า นบุ ค ลากร อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ พนั ก งานมี บุ ค ลิ ก ภาพดี แ ต ง กาย
เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1815 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือ พนักงานมีเพียงพอในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.1786 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับที่สามคือ พนักงานมีความ
เชี่ยวชาญในสินคาสามารถแนะนํารายละเอียดไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.1744 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อันดับหนึ่งคือ การ
ตกแตงรานทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1795 แปลความหมายได
วาอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ความสะอาดของราน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1757 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ มีเครื่องปรับอากาศบริการ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1744 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึ ก ษาองค ป ระกอบด า นกระบวนการให บ ริ ก าร อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ ความถู ก ต อ งในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1663 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดั บมาก รองลงมาคื อ ความรวดเร็ ว และถู ก ต อ งในการจั ด/ส งยา มี ค า เฉลี่ ยเท ากั บ 3.38 ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1645 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ เวลาที่
ตองรอรับคําปรึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1639 แปลความหมาย
ไดวาอยูในระดับมาก

ชื่อเรื่อง

ผูศึกษา
ครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ปการศึกษา

ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนประสมทางการตลาด
ของการใชบริการคลินิกเสริมความงาม กรณีศึกษา ประชาชน ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัด ยโสธร
นางสาวฉัตรแกว โทวาส
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
2558

บทคัดยอ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับที่หนึ่งคือ ภาพลักษณของ
คลินิกดูเปนมิตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2644 รองลงมาคือ ความมี
ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2014 และอันดับสาม
คือ ผลิตภัณฑที่ใชมีคุณภาพ/มาตรฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2231
ตามลําดับ
ความคิ ดเห็ นของกลุ ม ตัวอยาง เกี่ ยวกั บปจ จั ยด านราคา อั นดั บหนึ่ งคือ มีปายบอกราคา
ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8363 รองลงมาคือ ราคาแพงแต
คุณภาพและบริการดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2153 และอันดับสาม
คือ ราคาถูกกวาคลินิกอื่นๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2039 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย อันดับหนึ่งคือ
ทําเลที่ตั้งของคลินิกอยูใกลกับที่พัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2449
รองลงมาคือ ที่ตั้งของคลินิกอยูใกลกับศูนยการคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2309 และอันดับสามคือ เวลาเปด-ปดสะดวกตอการใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2221 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่งคือ การ
โฆษณานาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2794รองลงมาคือ มีการ
โฆษณาทางทีวี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2309 และอันดับสามคือ มี
สิทธิพิเศษใหแกสมาชิก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2141 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุม ตัวอย าง เกี่ยวกับปจจัยดานบุคลากร อันดับหนึ่งคือ มารยาทและ
มนุษยสัมพันธของพนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.0699 รองลงมา
คือ พนักงานมีเพียงพอในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ

0.2213 และอันดับที่สามคือ การใหความสนใจตอผูมารับบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2143 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
อันดับหนึ่งคือ ปายหนารานสวยงาม/มองเห็นไดชัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2625 รองลงมาคือ มีเครื่องปรับอากาศบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2210 และอันดับสามคือ การจัดวางโตะเกาอี้และอุปกรณเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2205 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ อันดับหนึ่งคือ
ความรวดเร็วในการบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2586 รองลงมา
คือ ความรวดเร็วและถูกตองในการคิดเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.2356 และอันดับสามคือ ระบบการนัดหมายในการเขาพบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2145 ตามลําดับ

ชื่อเรื่อง

ผูศึกษา
ครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ปการศึกษา

ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนประสมทางการตลาด
ของการใชบริการคลินิกเสริมความงาม กรณีศึกษา ประชาชน ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัด ยโสธร
นางสาวฉัตรแกว โทวาส
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
2558

บทคัดยอ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับที่หนึ่งคือ ภาพลักษณของ
คลินิกดูเปนมิตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2644 รองลงมาคือ ความมี
ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2014 และอันดับสาม
คือ ผลิตภัณฑที่ใชมีคุณภาพ/มาตรฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2231
ตามลําดับ
ความคิ ดเห็ นของกลุ ม ตัวอยาง เกี่ ยวกั บปจ จั ยด านราคา อั นดั บหนึ่ งคือ มีปายบอกราคา
ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8363 รองลงมาคือ ราคาแพงแต
คุณภาพและบริการดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2153 และอันดับสาม
คือ ราคาถูกกวาคลินิกอื่นๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2039 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย อันดับหนึ่งคือ
ทําเลที่ตั้งของคลินิกอยูใกลกับที่พัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2449
รองลงมาคือ ที่ตั้งของคลินิกอยูใกลกับศูนยการคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2309 และอันดับสามคือ เวลาเปด-ปดสะดวกตอการใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2221 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่งคือ การ
โฆษณานาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2794รองลงมาคือ มีการ
โฆษณาทางทีวี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2309 และอันดับสามคือ มี
สิทธิพิเศษใหแกสมาชิก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2141 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานบุคลากร อันดับหนึ่งคือ มารยาทและ
มนุษยสัมพันธของพนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.0699 รองลงมา
คือ พนักงานมีเพียงพอในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ

0.2213 และอันดับที่สามคือ การใหความสนใจตอผูมารับบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2143 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
อันดับหนึ่งคือ ปายหนารานสวยงาม/มองเห็นไดชัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2625 รองลงมาคือ มีเครื่องปรับอากาศบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2210 และอันดับสามคือ การจัดวางโตะเกาอี้และอุปกรณเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2205 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ อันดับหนึ่งคือ
ความรวดเร็วในการบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2586 รองลงมา
คือ ความรวดเร็วและถูกตองในการคิดเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.2356 และอันดับสามคือ ระบบการนัดหมายในการเขาพบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2145 ตามลําดับ

ชื่อเรื่อง

การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สมารทโฟน กรณีศึกษา ประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ผูศึกษา
นางสาวนันทพร สวางวงษ
ครูที่ปรึกษา นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
สาขาวิชา
การตลาด
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2558
บทคัดยอ
การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อสมารท
โฟน กรณีศึกษา ประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร ของผูบริโภคสินคาสมารทโฟน ของประชาชน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค สินคามารทโฟน ของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร
3. เพื่อศึกษากระบานการตัดสินใจซื้อ สินคาสมารทโฟน ของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
จากการศึกษาเรื่องเรื่อง ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสมารทโฟน กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผลการวิเคราะหขอมูล
นํามาอภิปรายผลไดดังนี้
การศึกษาองคประกอบดานผลิตภัณฑ พบวา อันดับหนึ่ง คือ พนักงานประจําราน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.18252 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับ
สอง คือ นิตยสารทางดานโทรศัพทมือถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.1722 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสาม คือ การทดลองใชงานจริงจากเครื่องที่
รานคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1702 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ
การศึ ก ษาองค ประกอบด านราคา พบว า อันดั บหนึ่ งคื อ ราคาที่ เหมาะสมกั บคุ ณภาพ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2426 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ที่สุด อันดับสอง คือ มีหลายระดับราคาใหเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2025 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสาม คือ ราคาที่เหมาะสมกับกําลัง

ซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1976 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ
มาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา อันดับหนึ่ง คือ ความสะดวกใน
การเดินทางไปยังรานคา/งานนิทรรศการแสดงสินคาไอที มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.233 6แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ ทําเลที่ตั้งของ
ราน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2039 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ
มาก และอันดับสาม คือ ที่จอดรถกวางขวาง/พอเพียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1917 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการขาย พบวา อันดับหนึ่ง คือ การโฆษณาของเจาของตรา
ยี่หอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2222 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ
มาก อันดับสอง คือ มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา,การแถม อุปกรณเสริมคียบอรดภาษาไทย
หรือ การแจกของฟรีเมียม สามารถผอนชําระได เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2119
แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสาม คือ มีการ
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โบรชัวร เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1997 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก ตามลําดับ

ชื่อเรื่อง

ผูศึกษา
ครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ปการศึกษา

ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภคและสวนประสมทางการตลาดของการ
บริโภคผลิตภัณฑปรุงรสสําเร็จรูป กรณีศึกษา ประชาชน ในเขตอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
นางสาวนฤมล กุลดี
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
2558

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภคและสวนประสมทางการตลาด
ของการบริโภคผลิตภัณฑปรุงรสสําเร็จรูป กรณีศึกษา ประชาชน ในเขตอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูบริโภคผลิตภัณฑปรุงรสสําเร็จรูป ในเขตอําเภอ
กุดชุม จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑปรุงรสสําเร็จรูปของประชาชน ในเขตอําเภอ
กุดชุม จังหวัดยโสธร
3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑปรุงรสสําเร็จรูปของประชาชน ในเขต
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึ ก ษาองค ป ระกอบด า นผลิ ต ภั ณ ฑ พบว า อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง คื อ ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑปรุงรสสําเร็จรูป มีคาเฉลี่ย 4.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2668 แปลความหมายได
วาอยูในระดับมากที่สุด อันดับสองคือ ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก อ.ย. มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2668 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุด และอันดับสามคือ
สะดวกในการปรุงอาหาร มีคา 4.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2657 แปลความหมายไดวาอยู
ในระดับมากที่สุด
การศึกษาองคประกอบดานราคาอันดับที่หนึ่งคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ย 4.85
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2618 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุด อันดับสองคือ
ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2581
แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุด และอันดับสามคือ ราคาถูกที่สุด มีคา 3.40 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.1650 แปลความหมายไดวาอยูในระปานกลาง

การศึกษาองคประกอบดานการจัดจําหนาย อันดับที่หนึ่งคือ หาซื้อไดสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.83
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2598 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุด อันดับสองคือ มี
สินคาวางจําหนายเพียงพอ ไมขาดตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.2048 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการตลาด อันดับที่หนึ่งคือ การโฆษณาทางสื่อ เชน
โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ มีคาเฉลี่ย 4.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2630 แปลความหมายไดวาอยู
ในระดับมากที่สุด อันดับสองคือ การเปนผูสนับสนุนในรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการปรุงอาหาร มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2012 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ที่สุด และอันดับสามคือ การแจกหรือแถมสินคาตัวอยางใหทดลองใช มีคา 4.58 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2381 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุด

ชื่อเรื่อง

การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนผสมทางการตลาด
ของผลิตภัณฑปรุงรสสําเร็จรูป กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ผูศึกษา
นางสาวประภาพร แสนขาว
ครูที่ปรึกษา นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
สาขาวิชา
การตลาด
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
ปการศึกษา 2558

บทคัดยอ
การศึ ก ษาเรื่อง การศึ ก ษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนผสม
ทางการตลาดของผลิตภัณฑปรุงรสสําเร็จรูป กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูบริโภคผลิตภัณฑปรุงรสสําเร็จรูป ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑปรุงรสสําเร็จรูปของประชาชน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑปรุงรสสําเร็จรูปของประชาชน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาได ดังนี้
การศึกษาองคประกอบดานผลิตภัณฑ พบวา อันดับหนึ่ง ระบุวันที่ผลิต/วันหมดอายุที่ชัดเจน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.588 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2383 แปลความหมายไดวา อยูในระดับ
มากที่สุด อันดับสองคือมีการบอกรายละเอียดวิธีการปรุงที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.556 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2356 แปลวาความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุด และอันดับสาม เรื่อง
มีการแสดงสวนประกอบที่สําคัญไวครบถวนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.533 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.2337 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุด
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานราคา อันดับหนึ่งคือ เรื่องราคาถูกที่สุด
มาก มีคาเฉลี่ย 4.426 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2250 รองลงมาคือ เรื่องราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ มาก มีคาเฉลี่ย 4.433 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2256 และอันดับสามคือ เรื่อง
ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาชัดเจน มาก มีคาเฉลี่ย 4.378 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2212

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย อันดับหนึ่งคือ เรื่องหา
ซื้อไดสะดวก มาก มีคาเฉลี่ย 4.230 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2100 รองลงมาคือ เรื่องมีสินคา
วางจําหนายเพียงพอไมขาดตลาด มาก มีคาเฉลี่ย 4.208 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2084
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่งคือ เรื่อง
การโฆษณาทางสื่อ มาก มีคาเฉลี่ย 4.235 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1621 รองลงมาคือ เรื่อง
การออกรานตามงานแสดงสินคาตาง ๆ มาก มีคาเฉลี่ย 4.200 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2078
และอันดับสามคือ เรื่องการเปนผูสนับสนุนในรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการปรุงอาหาร มาก มีคาเฉลี่ย
4.132 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2030

ชื่อเรื่อง
ผูศึกษา
ครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ปการศึกษา

ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนประสมทางการตลาด
ของสินคาผงซักฟอก กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
นางสาวทัศนียวรรณ ศรีมันตะ
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
2558

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนประสมทางการตลาด
ของสินคาผงซักฟอก กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูบริโภคผงซักฟอก ในเขตอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคาผงซักฟอกของประชาชน ในเขตอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดสินคาผงซักฟอกของประชาชน ในเขตอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึกษาองคประกอบดานผลิตภัณฑ พบวา อันดับหนึ่ง คือ ตรายี่หอที่ไววางใจใชประจํา มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2156 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ที่สุด อันดับสอง คือ กลิ่นหอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2587 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุด และอันดับสามคือ ซักไดสะอาดกําจัดคราบสิ่งสกปรกไดดี มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2488 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ที่สุดตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานราคา พบวาอันดับหนึ่ง คือ ราคาที่ไมคอยเปลี่ยนบอย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2579 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุด
อั น ดั บ สอง คื อ มี ป า ยราคาระบุ ไ ว ที่ ภ าชนะ/บรรจุ ภั ณ ฑ มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.37 ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2194 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุด และอันดับสาม คือ ราคาไมแพง
เมื่อเทียบกับตรายี่หออื่นๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2098 แปลความหมายได
วาอยูในระดับมากตามลําดับ

การศึกษาองคประกอบดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา อันดับหนึ่ง คือ หาซื้อไดงาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2677 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ที่สุดอันดับสอง คือ .การจัดรานสะดวกตอการเลือกซื้อสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2398 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุดและอันดับสาม คือ มีสินคาพรอม
เสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2107 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับมากที่สุดตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการตลาด พบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาด อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ มี โ ฆษณาในสื่ อ ต า งๆ เช น โทรทั ศ น
หนังสือพิมพ ปาย โฆษณา ฯลฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1693 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับมากอับดับสอง คือ . มีรายการพิเศษ เชน การลด แลก แจก แถม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1685 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
และอันดับสาม คือ มีพนักงานใหความรูเรื่องตัวสินคาผงซักฟอกอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1671 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากตามลําดับ

ชื่อเรื่อง

ผูศึกษา
ครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ปการศึกษา

การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนประสม
ทางการตลาดของสินคาผงซักฟอก กรณีศึกษา ประชาชน ในเขตอําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
นางสาวเมวิยา สายศรี
นางสาวมณฑาวดีพูลเกิด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
2558

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนประสมทาง
การตลาดของสิ น ค า ผงซั ก ฟอก กรณี ศึ ก ษา ประชาชน ในเขตอํ า เภอทรายมู ล จั ง หวั ด ยโสธร
วัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูบริโภคผงซักฟอกในเขตอําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคาผงซักฟอกของประชาชน ในเขตอําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดสินคาผงซักฟอกของประชาชน ในเขตอําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึ ก ษาองค ป ระกอบด านผลิต ภัณฑ พบว า อัน ดับหนึ่ งคือ เปน มิตรกั บสิ่ง แวดล อม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2386 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ที่สุด อันดับสองคือ ซักไดทั้งเครื่องและทั้งมือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.2270 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสาม ซักไดสะอาดกําจัดคราบสกปรกไดดี มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2269 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานราคา พบวา อันดับหนึ่งคือ ราคาไมแพงเมื่อเทียบกับตรายี่หออื่น
ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2178 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ
มาก อันดับสองคือ มีปายราคาระบุไวที่ภาชนะ/บรรจุภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2061 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ ราคาที่ไมคอย
เปลี่ยนบอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2073 แปลความหมายไดวาอยู
ในระดับมาก

การศึกษาองคประกอบดานการจัดจําหนาย พบวา อันดั บหนึ่งคือ หาซื้อไดตลอดเวลา มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2340 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ที่สุด อันดับสองคือ มีสินคาพรอมจําหนายเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2141 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ มีสินคาวางจําหนายทั่วไป มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2098 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการตลาด พบวา อันดับหนึ่ง มีรายการพิเศษ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2023 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
อันดับสองคือ มีโฆษณาสื่อตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1991 แปล
ความหมายไดวา อยูในระดับมาก และอันดับสามคือ มีการประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
ใหแกตราสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2209 แปลความหมายไดวา
อยูในระดับมาก

ชื่อเรื่อง
ผูศึกษา
ครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ปการศึกษา

การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนผสมทางการตลาด
ของสินคาเสื้อผาแฟชั่น กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
นายภากร ชนะพันธ
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาเรื่อง การศึ ก ษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนผสม
ทางการตลาดของสินคาเสื้อผาแฟชั่น กรณีศึกษา ประชาชน ในเขตอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูบริโภคเสื้อผาแฟชั่น ในเขตอําเภอกุดชุมจังหวัด
ยโสธร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคาเสื้อผาแฟชั่นของประชาชน ในเขตอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดสินคาเสื้อผาแฟชั่นของประชาชน ในเขตอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับหนึ่งคือ ดูแลรักษางาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2135 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
อันดับสอง คือ สีสันสวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2041 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ ใชไดหลายโอกาส มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2142 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานราคา อันดับหนึ่งคือ ราคาถูก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2055 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับ
สอง คือ ราคาเหมาะสมกับตราสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2013
แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ มีปายบอกราคาชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1964 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย อันดับหนึ่งคือ
สถานที่จัดจําหนายสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ

0.1916 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมากที่สุดอันดับสอง คือ มีที่จอดรถสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1939 แปลวามหมายไดวาอยูในระดับมากและอันดับสามคือ
บรรยากาศภายในราน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1911 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่งคือ มีการ
ลดราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3914 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับมาก อันดับสอง คือ พนักงานขายมีรูปรางหนาตาดี อัธยาศัยดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1894 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ มีบริการ
ใหลองสวมใส มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1887 แปลความหมายไดวาอยู
ในระดับมาก

ชื่อเรื่อง
ผูศึกษา
ครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
ปการศึกษา

การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนผสมทางการตลาด
ของสินคาเสื้อผาแฟชั่น กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
นายนรินทร แกวคําจันทร
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภค และสวนผสมทางการ
ตลาดของสินคาเสื้อผาแฟชั่น กรณีศึกษา ประชาชน ในเขตอําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูบริโภคเสื้อผาแฟชั่น ในเขตอําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคาเสื้อผาแฟชั่นของประชาชน ในเขตอําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดสินคาเสื้อผาแฟชั่นของประชาชน ในเขตอําเภอ ทราย
มูล จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับหนึ่งคือ สีสันสวยงาม
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2414 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ที่สุด อันดับสอง คือ รูปแบบสวยงาม ทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.2267 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสาม คือ เนื้อผาตัดเย็บมีคุณภาพ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2249 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานราคา อันดับหนึ่ง คือ ราคาเหมาะสมกับ
ตราสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2209 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับมาก อันดันสอง คือ ราคาถูก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2212
แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสาม คือ สามารถตอรองราคาได มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2164 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย อันดับหนึ่ง คือ ซื้อ
ผานอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1020 แปลความหมายไดวา

อยูในระดับมาก อันดันสอง คือ บรรยากาศภายในราน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1962 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสาม คือ สถานที่จัดจําหนายสะดวก
ในการเดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1955 แปลความหมายไดวา
อยูในระดับมาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่ง คือ มี
สวนลดสําหรับลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2533 แปลความหมาย
ไดวาอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ สามารถเปลี่ยนคืนได เมื่อเสื้อผามีปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2164 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสาม คือ มี
การลดรา 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1239 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก

