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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัดของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ จ านวน 
400 คน ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร เยมาเน ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบ
โควตา้ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นเจา้ของ
กิจการ รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 25,001 บาท จ านวนสุนขัท่ีเล้ียง 1-2 ตวั 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑก์ าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์มีระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้น
สถานท่ีตั้ง/ช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนระดบัปัจจยัดา้นทศันคติ
ท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัดา้นความรู้สึกมีระดบัมากกว่า  
ปัจจยัดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดัส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
ชนิดฉีดเขา้ตวัสุนัข มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพื่อป้องกนัเห็บหมดั และซ้ือจากร้านขายยาส าหรับ
สัตวโ์ดยเฉพาะ 
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The objective of this research was to study marketing mix factors affecting consumer 
to purchase tick-flea control product in Nakhon Pathom Province. The questionnaires were 
used as a tool for collecting data from customer 400 people. The Taro Yamane method and 
The Quota Sampling have been used for determining the sample. The data were analyzed by 
percentage mean and standard deviation 

From the analysis, most of the respondents were married men at the age of 31-40 
years old with bachelor degree, working as own business with income more than 25,001 
Baht/month and had 1-2 dogs. 

The result of this research found that the marketing mix factors affecting consumer  to  
purchase tick-flea control product were at a high level in every criteria. The product factor was 
the highest level. Following the pricing,distribution channel and promotion. Overall, The 
attitude factors affecting consumer to purchase tick-flea control product was found at a high 
level. Feeling factor was higher than knowledge understand believe factor. Injection product 
was purchased for prevent and buy from veterinary shop that sale drug for animal use only. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ประสพชยั พสุ
นนท์  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย ์ดร.สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา ให้ค  าแนะน า ใหก้ าลงัใจ และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิ่งแก่ผูว้ิจยั ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ โอกาสน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่าน สาขาการประกอบการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต ท่ีใหค้วามรู้ ใหค้  าแนะน า และใหป้ระสบการณ์อนัมีค่าอยา่งยิง่แก่ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณ
เจ้าของหนังสือ เอกสาร วารสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความ
สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่ง
ดี  ขอขอบพระคุณร้านปฐมยาสัตว ์ท่ีใหค้วามสะดวกในการเก็บขอ้มูล สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือดว้ยดีมาตลอด  

คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ขอนอ้มบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา  
ครู อาจารยท่ี์อบรม สัง่สอน แนะน า ใหก้ารสนบัสนุน และใหก้ าลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา 
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