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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ
ชุมชนในมุมมองของผูบริโภคอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภคอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชน               
ในมุมมองของผูบริโภคอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑชุมชน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการ
สุมตัวอยางจํานวน 385 คน จึงใชสูตรของ คอแครน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที คาเอฟ 
และวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี แอลเอสดี โดยกําหนดระดับความสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) ผูบริโภคผลิตภัณฑชุมชนมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภคอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความตองการของผูบริโภค ดานการสื่อสาร            
มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมากท่ีสุด ดานความสะดวกในการซ้ือ ดานตนทุนของผูบริโภค อยูใน
ระดับมาก  
 2) ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกัน สถานภาพสมรสตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภคอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน และผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน อาชีพตางกัน รายไดเฉลี่ย          
ตอเดือนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชนใน
มุมมองของผูบริโภคอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 
 3) ผูบริโภคท่ีบริโภคผลิตภัณฑชุมชนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม  
ทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกตางกัน  
 
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑชุมชนในมุมมองของผูบริโภค 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to: 1) study the marketing mix of 
community products from the point of view of consumers in Bangsai District, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province 2) compare the marketing mix of the community products 
from the point of view of the consumers in Bangsai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province by their personal factors, and 3) compare the marketing mix of the community 
products from the point of view of the consumers in Bangsai District, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province by the different product communities. The appropriate sample size 
of 385 participants was calculated using Cochran’s formula. The instrument for data 
collecting was a questionnaire, and the statistical analysis was performed using 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and LSD at the statistically significant 
level of 0.05. 
 The findings were as follows:  
 1) The study of the marketing mix of the community products from the 
point of view of the consumers revealed that it was rated at a high level. When each 
aspect was individually considered, the aspects of consumer wants and needs and 
communication were rated at the highest level, whereas the aspects of purchasing 
convenience and costs were rated at a high level.  
 2) The personal factors gender, marital status and education level did not 
affect the consumers point of view but differences in the consumer's age, career and 
monthly income did produce differences.   
 3) Consumers of different community products had different opinions 
regarding the marketing mix of the community products.   
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