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บทคัดย่อ 

การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด และเปรียบเทียบความ
คดิเห็นของผู้ประกอบการท่ีมีตอ่ส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้ นี ้จ านวน 273 ตวัอย่าง 
โดยได้ท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage sampling) และ
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมลู จากการศกึษาพบวา่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 
30-39 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีทุนจดทะเบียนของกิจการอยู่ท่ี 100,000-500,000 บาท 
ด าเนินกิจการมาแล้ว 6-10 ปี และใช้เงินทนุสว่นตวัในการลงทนุด าเนินกิจการ มีรายได้ในการด าเนินกิจการ
เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 50,000-100,000 บาท โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร 
หนงัสือพิมพ์ หรือแผ่นพบั เป็นส่ือโฆษณา และใช้คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานของ
กิจการ 

 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยมีความคิดเห็นต่อการมีนโยบายการส่งเสริมการค้าของนกัการเมืองท้องถ่ินต่อผู้ประกอบการใน
พืน้ท่ี อยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นต่อความรู้เก่ียวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศของ
ผู้ประกอบการ อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ ในส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผู้ประกอบการมีความ
คิดเห็นตอ่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านกระบวนการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนความคิดเห็นต่อ

                                                                 
1 นกัศกึษา หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหาร คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา, รองศาสตราจารย์, ผู้อ านวยการหลกัสตูรเทคโนโลยีการบริหาร (ภาคพิเศษ) คณะพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
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ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมาก และจากการ
ทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ผู้ประกอบการท่ีมีอาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ:  ส่วนประสมทางการตลาด, อ าเภอเชียงของ, 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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บทน า 
การตลาดนับว่ามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของทุกคน เพราะทุกคนมีความต้องการ 

ตลอดจนการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการซึ่งกนัและกนั การตลาดจึงเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของคน ส่งผลให้มีงานท า มีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ การตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ขึน้อยู่กบัปัจจยัทางด้านกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ คา่นิยม วฒันธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการประกอบไปด้วย 7 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ ซึ่งถือ
วา่การตลาดถือเป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการค้าตามแนวชายแดนซึง่มี
มูลค่าการค้าสูง โดยเชียงรายถือเป็นอีกจังหวัดท่ีมีชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) ท่ีอ าเภอเชียงของ โดยการค้าชายแดนไทย- สปป. ลาวในปี 2557 ท่ีผา่นพิธีการ
ทางศลุกากร มีมลูคา่รวมถึง 132,137.16 ล้านบาท (ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมการค้า
ต่างประ เทศ, 2558) และมีการคาดการณ์ว่าการค้าด้านอ าเภอเชียงของจะเติบโตขึน้กว่าร้อยละ 10 หรือ
มากกวา่ 17,000 ล้านบาทตอ่ปีหลงัจากสะพานมิตรภาพไทย- สปป. ลาวแหง่ท่ี 4 ได้เปิดใช้งาน  

 ดงันัน้ จงึจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องท าการศกึษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย โดยน าผลของการศึกษาท่ีได้มาเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือ
พัฒนาการค้าในอ าเภอเชียง อีกทัง้ยังเพิ่มขีดความสามารถของผู้ ประกอบด้านต่างๆ อันน าไปสู่การ
พฒันาการค้า ตลอดจนเพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัตลาดต่างประเทศ และสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้
ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาระดบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่ีมีตอ่ส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอ

เชียงของ จงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการด้านการในอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จ านวน 
797 ราย  

2. ตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง 



สยามวิชาการ ปีที่ 18 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 30  มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560 
Siam Academic Review, Vol.18, No.1, Issue 30, March 2017 – July 2017 

 

 
 

- 38 - 

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ทุนจดทะเบียน ต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบในกิจการ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ รายได้ของ 
และลกัษณะของแหลง่เงินทนุ  

2.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ 

3. ขอบเขตด้านเนือ้หา เป็นการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดประกอบไป
ด้วยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ  

4. พืน้ท่ีในการวิจยัของการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
5. ขอบเขตของระยะเวลา โดยศกึษาตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2558  ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

H1: ผู้ประกอบการท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคลตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่สว่นประสมทางการ ตลาดในพืน้ท่ี
อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย แตกตา่งกนั 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ผู้ประกอบการ ประชาชน อ าเภอเชียงของ นกัลงทนุ และบคุคลท่ีสนใจ ได้ทราบถึงระดบัปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาด ปัจจยัส่วนบคุคล ท่ีมีผลตอ่ส่วนประสมทางการตลาด และได้ทราบถึงข้อเสนอแนะ 
ทางการตลาดในอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เพ่ือน าไปพฒันาสินค้าและบริการ ตลอดจนปรับกลยทุธ์
ทางการตลาด เพ่ือให้สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่และปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ 
 
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมผู้ วิจัยได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง 
กระบวนการท่ีน าเสนอสินค้าและบริการไปยงัลกูค้า โดยสามารถตอบสนองความต้องการ สร้างคณุคา่และ
ความพึงพอใจในความต้องการให้กับลูกค้า เพ่ือบรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์การท่ีได้ตัง้ไว้ โดยส่วน
ประสมทางการตลาดนบัเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีส าคญัอนัประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 7 ด้านได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ผ่องพรรณ สวุรรณรัตน์ (2551) ได้ศกึษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขตเทศบาล

เมืองพะเยา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการ้านค้าปลีกในการพิจารณา
ปรับปรุงการบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
จ านวน 7 ด้านพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส าหรับด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ อยู่
ในระดบัมาก และด้านบคุลากร อยูใ่นระดบัน้อย 

มทัวินา ยวนฮี (2550) ได้ศกึษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการค้าชายแดนไทย-ลาว ในตลาด
ชอ่งเม็ก อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เพ่ือศกึษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการค้าชายแดนไทย-
ลาว ในตลาดชอ่งเม็ก อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอบุลราชธานี และเพ่ือเปรียบเทียบปัญหาในการประกอบธุรกิจ
ของผู้ ประกอบการท่ีจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสุ่มตัวอย่างจ าแนก ตามประสบการณ์ในการ
ประกอบธุรกิจ จ านวน 132 คน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบธุรกิจมามากกว่า 11 
ปี มีทุนในการประกอบธุรกิจ 50 ,000-100,000 บาท และมีปัญหาในการประกอบธุรกิจท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในด้านการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัปาน
กลาง ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับน้อย และปัญหาภายนอกด้านสังคมวัฒนธรรม กฎหมาย 
การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประกอบการท่ีมีเพศ ประสบการณ์ในการ
ประกอบธุรกิจ ต้นทนุของธุรกิจท่ีแตกตา่งกนัมีปัญหาในการประกอบธุรกิจท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกท่ีแตกตา่งกนั 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ ผู้ประกอบการในอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จ านวน 797 
ราย (ส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขาเชียงของ, 2557)  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากร โดยขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างได้ท าการเปิดตารางส าเร็จรูปท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และความเคล่ือนเท่ากับ 0.05 ได้
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 260 ตวัอย่าง จากนัน้ได้ท าการแบ่งกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีสุ่มตวัอย่ างแบบ
หลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แบ่งกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ด้วยวิธี การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยแบง่ตามต าบลของอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ออกเป็น 7 กลุม่ 

2.2 แบ่งกลุ่มตัวอย่างในแต่ละต าบลด้วยวิธี การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยแบง่ตามสถานประกอบการ ออกเป็น 3 ประเภท 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) อาย ุ
3) การศกึษา 
4) ท าเลที่ตัง้ของกิจการ 
5) ทนุจดทะเบียน 
6) ต าแหนง่งานท่ีรับผิดชอบในกิจการ 
7) ประเภทของธุรกิจ 
8) ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
9) รายได้ของกิจการ 
10) สือ่โฆษณาที่ใช้ในกิจการ 
11) ลกัษณะของแหลง่เงินทนุ 
12) เทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1) ด้านผลติภณัฑ์ 
2) ด้านราคา 
3) ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
4) ด้านการสง่เสริมการตลาด 
5) ด้านบคุลากร 
6) ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
7) ด้านกระบวนการ 
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2.3 ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิ ธี การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) จากกลุม่ตวัอยา่งข้างต้น รวมทัง้สิน้จ านวน 273 ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือ 

1. ผู้ วิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี ้ส่วนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ประกอบการ สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น
ตอ่สภาพแวดล้อมภายนอก ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาด 
สว่นท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  

2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาคณุภาพของแบบสอบถาม ด้วยการหาความ
เท่ียงตรง (Validity) โดยหลงัจากอาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความสมบรูณ์ ความถกูต้องของเนือ้หา การใช้
ถ้อยค าส านวนภาษา และการเรียงล าดับค าถาม แล้วจึงน าข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถาม จึงน าแบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครอบคลุมของเนือ้หาท่ีต้องการศึกษา และลงความเห็นเก่ียวกับความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์หรือเนื อ้หา เพ่ือการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (The Index of Item Objective 
Congruence (IOC)) และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขจาก
ผู้ เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ได้เป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ตวัอย่าง มาหาค่าความเช่ือมัน่ 
โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.961 หลงัจาก
นัน้ผู้วิจยัจงึน าแบบสอบถามท่ีได้ไปเก็บข้อมูลกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 3. ผู้วิจยัได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาคา่สถิติตา่งๆ ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา และสถิตเิชิงอนมุาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 
โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีทนุจดทะเบียนของกิจการอยูท่ี่ 100,000-500,000 บาท ด าเนินกิจการมาแล้ว 
6-10 ปี และใช้เงินทุนส่วนตวัในการลงทุนด าเนินกิจการ มีรายได้ในการด าเนินกิจการเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 
50,000-100,000 บาท โดยผู้ประกอบการสว่นใหญ่เลือกใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ เชน่ นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ แผ่นพับ 
เป็นส่ือโฆษณา และมีการใช้คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานของกิจการ 
สรุปผลการวิเคราะห์และข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ 

ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในพื น้ ท่ีอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า
ผู้ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
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ระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแตล่ะด้านพบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก
ท่ีสดุได้แก่ ด้านกระบวนการ ส าหรับด้านท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบั
มาก  

ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็น
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ ร้านค้าของท่านมีสินค้าและ
บริการท่ีมีคณุภาพ และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ในระดบัมากได้แก่ 
ร้านค้าของท่านมีสินค้าและบริการให้เลือกหลากหลายประเภท และร้านค้าของท่านมีสินค้าและบริการท่ีมี
ความทนัสมยั  

ด้านราคา พบว่า ผู้ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาในระดบัมากท่ีสดุได้แก่ คือ ร้านค้าของทา่นมีสินค้าราคาถกูกวา่ร้านอ่ืนๆ ใน
พืน้ท่ี ส าหรับข้อท่ีเหลือมีความคดิเห็นเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดด้านราคาในระดบัมาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้ ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่
ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมากทกุ
ข้อ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิ จารณาในแต่ละข้อ
พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดในระดบัมากท่ีสดุได้แก่ 
คือ ร้านค้าของท่านมีบริการรับเปล่ียนคืนสินค้า ส าหรับข้อท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการสง่เสริมการตลาดในระดบัมาก 

ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านบคุลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแตล่ะข้อพบวา่มีความคดิเห็นเก่ียวกบั
สว่นประสมทางการตลาดด้านบคุลากรในระดบัมากทกุข้อ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อ
พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากท่ีสดุได้แก่ 
ภายในร้านค้าตกแต่งด้วยสีโทนสว่าง ง่ายต่อการเลือกซือ้สินค้า ส าหรับข้อท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สว่นประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัมาก 
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ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้ ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาในแตล่ะข้อพบวา่มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการในระดบัมากท่ีสดุได้แก่ ขัน้ตอนการให้บริการมี
ความสะดวกตอ่ลกูค้า ส าหรับข้อท่ีเหลือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ
ในระดบัมาก 
 
     ตารางท่ี 1 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง 

ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

               1. ด้านผลิตภณัฑ์ 
               2. ด้านราคา 
               3. ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
               4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 
               5. ด้านบคุลากร 
               6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
               7. ด้านกระบวนการ 

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 

มากท่ีสดุ 
                     รวม 4.03 0.364 มาก 

 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอ

เชียงของ จงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล พบวา่  
ผู้ประกอบการเพศชาย และ เพศหญิง มีความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอ

เชียงของ จงัหวดัเชียงรายไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
ผู้ประกอบการท่ีมีอายตุา่งกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงรายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านราคาและด้านการส่งเสริม
การตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในด้านผลิตภัณฑ์และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ส าหรับด้านท่ีเหลือผู้ประกอบการมีความคดิเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 

ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดใน พืน้ท่ี
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในด้านราคา ด้าน
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ด้านบคุลากร และด้านกระบวนการ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.01 ในด้านผลิตภณัฑ์ และด้านลกัษณะทางกายภาพ ส าหรับด้านท่ีเหลือผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไม่
แตกตา่งกนั 

ผู้ประกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ี
อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน 

ผู้ประกอบการท่ีมีต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบในกิจการต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายแตกตา่งกนัไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน 

ผู้ประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาด
ในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้าน
ผลิตภณัฑ์ และด้านกระบวนการ ส าหรับด้านท่ีเหลือผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 

ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของกิจการต่างกนัมีความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่ีมีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 ในด้านการส่งเสริมการตลาด มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ส าหรับด้านท่ีเหลือผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 

ผู้ประกอบการท่ีมีลกัษณะของแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สยามวิชาการ ปีที่ 18 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 30  มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560 
Siam Academic Review, Vol.18, No.1, Issue 30, March 2017 – July 2017 

 

 
 

- 45 - 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้าน
ผลติภณัฑ์ 

 

ด้านราคา 
 

ด้านช่องทาง
การจดั
จ าหนา่ย 

ด้านการ
สง่เสริม
การตลาด 

 

ด้าน
บคุลากร 

 

ด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ 

ด้าน
กระบวน 
การ 

 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดบัการศกึษา 
 4. ทนุจดทะเบียน 
 5. ต าแหนง่งาน 
 6. ระยะเวลา 
 7. รายได้ 
 8. แหลง่เงินทนุ 

.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 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

อภปิรายผล 
การอภิปรายผลการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเดน็ตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามีความคิดเห็น
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุดได้แก่ ด้านกระบวนการ ส าหรับด้านท่ีเหลือมีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในระดบัมาก ซึง่สามารถอภิปรายผลการศกึษาได้ดงันี ้
ด้านผลิตภัณฑ์ 

จากการวิจัยพบว่า ร้านค้าต้องมีสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ มีสินค้าและบริการให้เลือก
หลากหลายประเภท มีสินค้าและบริการท่ีมีความทนัสมยั และจากข้อค าถามปลายเปิดด้านผลิตภณัฑ์ท่ีให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอธิบายว่า ควรส่งเสริมสินค้าพืน้เมืองและการท่องเท่ียวให้มากขึน้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์ (2551) ท่ีได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขต
เทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า สินค้าควรมีให้เลือกหลากหลายชนิด มีสินค้า
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หลากหลายย่ีห้อให้เลือก การจดัวางสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ สินค้ามีคณุภาพดี รูปแบบบรรจุภณัฑ์ทนัสมยั 
และมีสินค้าหลากหลายประเภทท่ีต้องการ 
ด้านราคา 

จากการวิจยัพบว่า ร้านค้ามีสินค้าราคาถูกกว่าร้านอ่ืนๆ ในพืน้ท่ี ร้านค้ามีป้ายแสดงราคาสินค้า
และบริการท่ีชดัเจน และร้านค้าของท่านมีการตัง้ราคาสินค้าท่ีเหมาะสมกับคณุภาพสินค้าและบริการ ซึ่ง
ตรงกบังานวิจยัของผอ่งพรรณ สวุรรณรัตน์ (2551) ท่ีได้ศกึษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกใน
เขตเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง จังหวดัพะเยา โดยพบว่า สินค้าทุกชนิดมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจน 
ราคาสินค้าตรงกับป้ายบอกราคา วิธีการช าระเงินหลากหลาย สินค้าราคาต ่ากว่าร้านค้าทั่วไป คุณภาพ
สินค้าเหมาะสมกับราคา และสอดคล้องกับมัทวินา ยวนฮี (2550) ท่ีได้ศึกษาปัญหาในการประกอบการ
ธุรกิจการค้าชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การตัง้ราคา
สินค้าไม่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าราคาแพงกว่าร้านอ่ืน (กรณีสินค้าเหมือนกัน) ไม่มีป้ายแสดง
ราคาสินค้าท่ีชดัเจน และ ผู้ ซือ้ไม่สามารถต่อรองราคาสินค้าได้ เป็นปัญหาส าคญัของการด าเนินกิจการ 
ดงันัน้จะเห็นว่างานวิจัยทัง้สอง ชีใ้ห้เห็นตรงกันโดยน าเสนอในมุมท่ีต่างกันถึงปัจจัยด้านราคาว่า หาก
ร้านค้ามีการแสดงปา้ยราคาท่ีชดัเจน การตัง้ราคาเหมาะกบัคณุภาพ ราคาสินค้าถกูกวา่ร้านอ่ืน จะส่งผลตอ่
ดีการด าเนินกิจการ ในอีกมมุหนึง่ หากไม่มีการติดปา้ยท่ีชดัเจน ราคาสินค้าแพงกว่า และราคากบัคณุภาพ
สินค้าไมเ่หมาะสมกนั ยอ่มสง่ผลเสียตอ่การด าเนินกิจการได้เชน่กนั 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จากการวิจยัพบว่า ร้านค้าของท่านตัง้อยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง ร้านค้าของท่านมีเวลา
ปิดเปิดท่ีเหมาะสม มีการจดัสรรพืน้ท่ีในการจดัเก็บสินค้าแยกออกจากส่วนของหน้าร้านชดัเจน และร้านค้า
ของท่านมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอตอ่การใช้บริการของลกูค้า ซึง่ผลตรงกบัข้อค าถามปลายเปิดให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมว่า ร้านค้าควรตัง้อยู่ในท าเลท่ีเห็นได้ชัดเจนและเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถส าหรับลูกค้า และมี
บริการส่งถึงบ้านให้ลูกค้าในพืน้ท่ี โดยผลการวิจยัสอดคล้องกับงานวิจัยของดลฤดี จันทร์แก้ว และคณะ 
(2557) ท่ีได้ท าการศกึษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคสินค้าและบริการของไทย 
ตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค สินค้า
และบริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว กมัพชูา ด้านสถานท่ีการจดัจ าหน่าย ท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสุด คือ
ท าเลท่ีตัง้ของสถานท่ีจัดจ าหน่ายเข้าถึงได้ง่าย อีกทัง้งานวิจัยของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์  (2551) ท่ีได้
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
ยงัให้ผลตรงกันด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายว่า เวลาปิด-เปิด ร้านมีความเหมาะสม การจดัต าแหน่งของ
แผนกตา่งๆ มีความเหมาะสม ร้านค้าอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกตอ่การใช้บริการ 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 
จากการวิจยัพบว่า ร้านค้ามีบริการรับเปล่ียนคืนสินค้า  ร้านค้ามีบริการหลงัการขาย ร้านค้ามีการ

ใช้ส่ือโฆษณาเพ่ือท าการส่งเสริมการขาย และร้านค้ามีการส่งเสริมการขาย(ลด แลก แจก แถม) รวมไปถึง
ในค าถามปลายเปิดท่ีเสนอความคิดเห็นว่า ควรมีการขายเช่ือ และให้เครดิตการค้ากับลกูค้าในพืน้ท่ี และ
ส่งเสริมการขายผ่านส่ือท้องถ่ินมากขึน้ เพ่ือการรับรู้และจดจ าของประชาชนในท้องถ่ิน อีกทัง้ยงัเป็นการ
สร้างช่ือเสียงของกิจการให้เป็นท่ี รู้จักมากยิ่งขึน้  ซึ่งมัทวินา ยวนฮี  (2550) ได้ศึกษาปัญหาในการ
ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวดัอุบลราชธานี พบว่า 
ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ไม่มีการโฆษณาทางวิทยชุุมชน ไม่มีบริการเปล่ียนคืนสินค้า เม่ือ
ซือ้สินค้าท่ีซือ้ไปแล้วช ารุด ไม่มีบริการหลังการขาย เช่น การให้บริการจัดส่งถึงบ้าน ไม่มีการโฆษณาใน
หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน ไมมี่การติดปา้ยโฆษณาบริเวณหน้าร้านหรือบริเวณใกล้เคียง ไม่มีการให้เครดติในการ
ซือ้สินค้า และ ไม่มีบริการรับสั่งซือ้สินค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งผลการวิจัยนีชี้ใ้ห้เห็นว่าหากกิจการไม่มีการ
ส่งเสริมการตลาดเหล่านีแ้ล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลเสียและปัญหาตอ่การด าเนินธุรกิจได้ โดยท่ีวิสิฐ วงษ์เขียว 
(2551) ได้ศกึษาความต้องการของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสวนสนกุไทย กรณีศกึษา 
สวนสยาม โดยพบว่าด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจดัโปรโมชัน่ คปูองส่วนลด บตัรฟรี การโฆษณา 
เชน่ ทางวิทย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต จดหมาย เป็นต้น 
ด้านบุคลากร 

จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัทกุข้อมีอิทธิพลระดบัมาก คือ พนกังานให้บริการลกูค้าด้วยความสภุาพ 
ร้านค้ามีจ านวนพนกังานเพียงพอในการให้บริการลกูค้าและพนกังานของร้านมีความรู้เก่ียวกบัสินค้า และ
ค าถามปลายเปิดท่ีเสนอความคิดเห็นเสนอว่า ควรอบรมและพฒันาพนกังานให้มีความรู้ในตวัสินค้าและ
บริการ รวมถึงการให้บริการลูกค้า และพนกังานในร้านต้องให้บริการท่ีเต็มใจ ยิม้แย้มแจ่มใส และพร้อม
ให้บริการลูกค้าตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์  (2551) ท่ีได้ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง จังหวดัพะเยา โดยพบว่า 
พนักงานมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์  พนักงานให้ค าแนะน าและค าปรึกษาสินค้าท่ีต้องการ พนักงานมี
ความสุภาพ อัธยาศยัดี พนักงานขายมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และการให้บริการแก่ลูกค้ามี
ความประทบัใจ ซึ่งตรงกบังานวิจยัของเจริญ วาริพนัธน์ (2550) ด้วยท่ีได้ศกึษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยระบบตู้ คอนเทนเนอร์ทางรถไฟ พบว่าปัจจัยด้านบุคลากรโรงงานจะให้
ความส าคัญในเร่ือง เจ้าหน้าท่ีมีความซ่ือสัตย์ไม่มีสินค้าขาดหาย เจ้าหน้า ท่ีเต็มใจให้บริการ สุภาพ 
อธัยาศยัดี เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความช านาญ เหมาะกบังาน และเจ้าหน้าท่ีเข้าใจความต้องการบริการของผู้
สง่ออก 
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ด้านลักษณะทางกายภาพ 
จากการวิจยัพบว่า ภายในร้านค้าตกแตง่ด้วยสีโทนสว่าง ง่ายต่อการเลือกซือ้สินค้า มีระบบรักษา

ความปลอดภัย โดยมีถังดบัเพลิงและป้ายสญัลกัษณ์แสดงชดัเจน ร้านค้ามีการจดัเรียงสินค้าและบริการ
เป็นระเบียบตามหมวดหมู่ และร้านค้ามีความสะอาด โดยท่ีผลของการแสดงความคิดเห็นในค าถาม
ปลายเปิดพบว่า รูปแบบร้านค้าส่วนใหญ่เป็นแบบสมยัเก่า และขนาดเล็ก สู้ ร้านค้าปลีกรายใหญ่ท่ีเข้ามา
ลงทนุได้ยาก ร้านค้าควรมีห้องน า้ไว้บริการลกูค้า โดยงานวิจยัของผ่องพรรณ สวุรรณรัตน์ (2551) ได้ศกึษา
สว่นประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา พบวา่ด้าน
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพพบว่า ความสะอาดและความเป็นระเบียบของร้าน บรรยากาศ
ในร้านเย็นสบาย ความสว่างในร้านเป็นท่ีพอใจ อีกทัง้เจริญ วาริพันธน์  (2550) ได้ศึกษาปัจจัยทางการ
ตลาดท่ีมีผลต่อการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟ พบว่า ปัจจยัด้านลกัษณะทาง
กายภาพ โรงงานจะให้ความส าคญัในเร่ือง ระบบรักษาความปลอดภัยของสินค้า รวมไปถึงวิสิฐ วงษ์เขียว 
(2551) ได้ศกึษาความต้องการของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสวนสนกุไทย กรณีศกึษา 
สวนสยาม พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ จัดสถานท่ีสะอาด มีป้ายบอกทางชัดเจน ตกแต่งปรับปรุง
สวยงาม แผ่นปา้ยแจ้งเตือน ข้อปฏิบตัิ ข้อควรระวงั มีรถบริการรับส่ง มีเคร่ืองดบัเพลิง บนัไดหนีไฟ มีห้อง
พยาบาล เป็นต้น ซึ่งทัง้สามงานวิจยัชีใ้ห้เห็นวา่ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพในเร่ืองของ การจดัสถานท่ี 
ความปลอดภัย ความสวยงาม ความสว่าง และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลให้
กิจการได้รับความนิยมมากกวา่คูแ่ขง่ขนั 
ด้านกระบวนการ 

จากการวิจยัพบว่า ขัน้ตอนการให้บริการมีความสะดวกต่อลูกค้า การให้บริการเป็นไปด้วยความ
ถกูต้อง และการขนส่งสินค้าให้ลกูค้ามีความรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์  
(2551) ท่ีได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา โดยในด้านกระบวนการพบวา่ การให้บริการเป็นไปด้วยความถกูต้อง ความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการ ซึ่งงานวิจยัได้ชีใ้ห้เห็นว่าปัจจยัด้านกระบวนการควรมีการด าเนินการท่ีสะดวก รวดเร็ว และ
ถกูต้อง เพ่ือจะท าให้กิจการไมมี่ข้อผิดพลาดและมีลกูค้ามาใช้บริการได้อย่างตอ่เน่ือง 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่ีมีต่อ
สว่นประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล พบวา่ 
 ผู้ประกอบการเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอ
เชียงของ จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทกุด้าน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้  นั่นหมายถึงผู้ประกอบการเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
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การตลาดทุกด้านใกล้เคียงกัน ทัง้นีเ้พราะปัจจบุนั ผู้หญิงกบัผู้ชายมีโอกาสในสงัคมเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของการศกึษา การท างาน และการด าเนินธุรกิจ ในอดีตผู้ชายถือเป็นเสาหลกัของครอบครัวในการ
หารายได้ แตปั่จจบุนัผู้หญิงมีบทบาทมากขึน้ในการหารายได้ หลายองค์การมีผู้หญิงท่ีเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้บริหารระดบัสูง ดงันัน้การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั เพศจึงมีผลต่อความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกัน โดยผล
การศึกษาไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของมทัวินา ยวนฮี (2550) ท่ีได้ศึกษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจ
การค้าชายแดนไทย-ลาวในตลาดชอ่งเม็ก อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอบุลราชธานี พบวา่ ผู้ประกอบการเพศชาย
และเพศหญิงมีปัญหาในการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จงัหวดั
อบุลราชธานี แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 ผู้ประกอบการท่ีมีอายตุา่งกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงรายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านราคาและด้านการส่งเสริม
การตลาด และแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในด้านผลิตภณัฑ์และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีเ้พราะพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ของแต่ละบุคคลย่อม
แปรเปล่ียนไปตามระยะเวลา โดยในช่วงวัยวยัเด็ก พ่อแม่จะเป็นผู้ ตดัสินใจซือ้สินค้ามาให้บริโภคเกือบ
ทัง้หมด พอเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่ท่ีมีรายได้เป็นของตนเอง อ านาจในการตดัสินใจซือ้จะมีมากท่ีสุด ภาระและ
ความรับผิดชอบก็มีมากด้วยเช่นกัน ฉะนัน้  ผู้ ประกอบการท่ีมีอายุมากกว่า จะมีภาระค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวท่ีมากกว่าผู้ ประกอบการท่ีมีอายุน้อย  ดังนัน้  ในการพิจารณาซือ้สินค้าและบริการ จึงมีการ
ตดัสินใจซือ้สินค้าโดยพิจารณาถึงปัจจยัทางด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย และพิจารณาถึงคณุภาพ
ของสินค้าและบริการก่อนเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์  (2551) ท่ีได้ศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา โดยได้
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามอายุ พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่า
กว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และอายุ 50 ปีขึน้ไป มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในพืน้ท่ี
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการ และแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ในด้านผลิตภัณฑ์และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นี ้
เพราะผู้ ประกอบการท่ีมีการศึกษาท่ีสูงกว่ าย่อมมีความคิดเห็นในปัจจัยต่างๆ ท่ีแตกต่างกันกับ
ผู้ประกอบการท่ีมีการศึกษาในระดบัท่ีต ่ากว่า โดยผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าย่อมคาดหวังและมีความ
ต้องการท่ีจะได้รับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการท่ีดีกว่า ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกันท าให้เกิดการตดัสินใจเปรียบเทียบปัจจยัในหลายๆ ด้าน เช่น 
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คณุภาพของสินค้าและบริการ ราคา ความต้องการซือ้ ก าลงัซือ้ การส่งเสริมการตลาด และช่องทางในการ
ซือ้สินค้าและบริการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์  (2551) ท่ีได้ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ท่ีได้
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคต่างกันต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขต
เทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยพบว่าผู้บริโภคท่ีมีระดบั
การศกึษาตา่งกนัมีระดบัความคดิเห็นแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ผู้ประกอบการท่ีมีทนุจดทะเบียนตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่สว่นประสมทางการตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอ
เชียงของ จงัหวดัเชียงรายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทกุด้าน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้  นัน่หมายถึงผู้ประกอบการผู้ประกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านใกล้เคียงกัน ทัง้นีเ้พราะทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการในทาง
บญัชี มีทัง้ท่ีช าระแล้ว และยงัไม่ช าระ นัน่หมายถึงจ านวนทุนจดทะเบียนท่ีแสดงในหุ้นของกิจการอาจจะ
ไม่ใช่ตวัเงินลงทนุท่ีแท้จริงในกิจการ ฉะนัน้ทนุจดทะเบียนอาจจะไมใ่ช่ปัจจยัท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งกนั 
โดยอาจจะต้องพิจารณาถึงปัจจยัด้านอ่ืนๆ แทน เพ่ือจะได้ทราบถึงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เช่น รายได้ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และก าไร  (ขาดทุน) ในการด าเนินกิจการ ซึ่งไม่
สอดคล้องกบังานวิจยัของมทัวินา ยวนฮี (2550) ท่ีได้ศกึษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน
ไทย-ลาวในตลาดช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ท่ีได้ท าการเปรียบเทียบปัญหาในการ
ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทย-ลาว จ าแนกตามต้นทนุในการประกอบธุรกิจ โดยพบว่าผู้ประกอบการท่ี
มีต้นทุนในการประกอบธุรกิจต่างกัน มีปัญหาในการประกอบธุรกิจท่ีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดและ
สภาพแวดล้อมภายนอกแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

ผู้ประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาด
ในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ ทัง้นีเ้พราะผู้ประกอบการบางคนให้ความส าคัญกับปัจจัยบางปัจจัย 
ในขณะท่ีผู้ ประกอบการบางคนให้ความส าคัญกับอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งสิ่งท่ีเป็นตัวชีน้ าท่ีท าให้เกิดความ
แตกตา่งกนัได้แก่ รูปแบบของธุรกิจ ลกัษณะนิสยัส่วนตวั ความรู้และประสบ การณ์ในการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ ดังนัน้ผู้ ประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจมากกว่าย่อมมีความคิดเห็นและ
วิสัยทัศน์ในด้านต่างๆ มากกว่าผู้ ประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจน้อยกว่า เพรา ะ
ประสบการณ์ท่ีลองผิดลองถูกมาก่อนจะท าให้ทราบว่าปัญหาและวิธีการแก้ไขต่างๆ จะต้องด าเนินการ
อย่างไร จะท าให้การคิด วิเคราะห์ มีมุมมองท่ีแตกต่างออกไป ดัง่สุภาษิตไทยท่ีว่าอาบน า้ร้อนมาก่อน ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของมทัวินา ยวนฮี (2550) ท่ีได้ศกึษาปัญหาในการประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน
ไทย-ลาวในตลาดชอ่งเม็ก อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ได้ท าการเปรียบเทียบปัญหาในการประกอบ
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ธุรกิจการค้าชายแดนไทย-ลาว จ าแนกตามประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ โดยพบว่าผู้ประกอบการท่ีมี
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 3-10 ปี และผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 11 ปี
ขึน้ไป มีความคิดเห็นต่อปัญหาในการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทย-ลาวท่ีเกิดจากกลยทุธ์การตลาด
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผู้ ประกอบการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของกิจการต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ใน
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในด้านลกัษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีเ้พราะรายได้ท่ีผู้ประกอบการได้รับในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน บางกิจการมีรายได้สูง 
บางกิจการมีรายได้น้อย ขึน้อยูก่บัประเภทของกิจการ ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้มากกว่าย่อมมีการตดัสินใจ
ซือ้ได้มากกว่าผู้ ประกอบการท่ีมีรายได้น้อย กิจการท่ีมีรายได้มากมักให้ความสนใจและมีการลงทุนใน
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของกิจการ ชอบความทันสมัย และมีการส่งเสริมงบประมาณในการ
ปรับปรุงรูปลกัษณ์ภายนอกของกิจการ รวมถึงการทุ่มงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากิจการ
ท่ีมีรายได้น้อย ซึ่งได้สอดคล้องกบังานวิจยัของผ่องพรรณ สวุรรณรัตน์ (2551) ท่ีได้ศกึษาส่วนประสมทาง
การตลาดของร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา เปรียบเทียบความคดิเห็น
ของผู้บริโภคต่างกนัตอ่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพะเยา จ าแนกตามรายได้ โดยพบว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

จากผลการวิจยัพบว่า ผู้ประกอบการได้เสนอแนะความคิดเห็น ในประเด็นรัฐบาลควรส่งเสริมเงิน
ลงทุนกับผู้ประกอบการรายเล็ก เช่น เงินกู้ จากธนาคาร หรือกองทุนต่างๆ ดงันัน้ หน่วยงานท่ีส่งเสริมการ
ลงทุนในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เช่น สถาบนัการเงิน ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่ บ้านในพื น้ ท่ี  ต้องมีการสนับสนุนและกระตุ้ นด้านเงินทุนส าหรับ
ผู้ประกอบการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ส่งผลตอ่การพฒันาการค้าการลงทุน 
และด้านเศรษฐกิจในพืน้ท่ีด้วย รวมไปถึงส่งเสริมธุรกิจการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ธุรกิจ
ส่งออกผลไม้ เช่น มงัคดุ หรือมะม่วง โดยผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4 ซึ่งถือว่าเป็นการใช้
โอกาสอนัดีนีส้ าหรับธุรกิจสง่ออก 

การท่องเท่ียวในอ าเภอเชียงของก็ควรจะได้รับการส่งเสริมด้วย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการ
ส่งเสริมธุรกิจต่างๆ ในพืน้ท่ีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจร้านอาหาร ในอ าเภอเชียงของ 
ปรับปรุงเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีให้ดีขึน้ พฒันาเส้นทางท่องเท่ียว อาทิเชน่ ธุรกิจบริการน าเท่ียวตาม
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เส้นทางท่ีเช่ือมถึงกนั ซึง่มีแหลง่ท่องเท่ียวธรรมชาตแิละแหลง่ทอ่งเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ ศลิปวฒันธรรมท่ี
น่าสนใจหลายแห่งท่ีมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น วัดหลวงบ้านเชียงใจ หมู่บ้าน
วฒันธรรมไทยลือ้ พระธาตุเมืองสิงห์ในแขวงน า้ทา และสถานท่ีส าคญัในเมืองเชียงรุ่ง นอกจากนัน้ควร
สง่เสริมธุรกิจร้านอาหารตามริมน า้โขง โดยน าเสนอเมนพูิเศษของเชียงของตอ่นกัท่องเท่ียวนัน่คือ เมนปูลา
บกึ รวมถึงพฒันาลกัษณะทางกายภาพของร้านอาหารให้สะอาด ถกูสขุลกัษณะ และพฒันาโรงแรมและท่ี
พกัและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ เพ่ือรองรับการทอ่งเท่ียวท่ีจะขยายตวัสงูขึน้ในอนาคต  
 หน่วยงานท่ี เก่ียวข้องทั ง้ในส่วนภาครัฐและเอกชน ต้องส่งเส ริมให้ มีการรวมกลุ่มของ 
ผู้ ประกอบการในพื น้ ท่ี ท่ี เข้มแข็งยิ่ งขึ น้  ซึ่งจะเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียน รู้ซึ่งกันและกันระหว่าง 
ผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  มีเวทีให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศกัยภาพของกิจการ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และประสิทธิภาพของแรงงานในทุกภาคส่วน รวมถึงสร้างทัศนคติท่ี ดีต่อ
ผู้ ประกอบการ และลดข้อขัดแย้งต่อการด าเนินกิจการ ซึ่งจะส่งผล ให้ผู้ ประกอบการท่ีมีอายุ ระดับ
การศกึษา ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ และกิจการท่ีมีรายได้ตา่งกนัจะได้ใช้แหล่งนีเ้ป็นศนูย์กลางเข้ามา
แลกเปล่ียนความรู้ และส่งผลให้การค้าในพืน้ท่ีมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี และสนับสนุนกันเอง
ระหวา่งผู้ประกอบการด้วยกนั 
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