
 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ ของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไม
ผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออยา่งไร 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
สินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า
หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ อายุ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี  5 ข้อมูล ปัญหา ท่ีพบในการซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ และ
ขอ้เสนอแนะ 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 162 40.5 
หญิง 238 59.5 

รวม 400 100 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.5 และเป็น

เพศชาย ร้อยละ 40.5 



  
16 

 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 21 ปี 50 12.5 

21 – 30 ปี 194 48.5 

31 – 40 ปี 91 22.8 

41 – 50 ปี 40 10.0 

50 ปีข้ึนไป 25 6.2 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 48.5

รองลงมาคือ อาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 22.8 และอาย ุต ่ากวา่ 21 ปี ร้อยละ 12.5 
 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

การศึกษาสูงสุด  จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 6 1.5 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 57 14.3 

ปวส.หรืออนุปริญญา 78 19.5 

ปริญญาตรี 234 58.5 

สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 25 6.2 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 

ร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ ปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 19.5 และมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.
ร้อยละ 14.3 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 50 12.5 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 118 29.5 
พนกังานบริษทัเอกชน 139 34.8 
ธุรกิจส่วนตวั 75 18.7 
พอ่บา้น/แม่บา้น 16 4.0 
อ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 400 100 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เกษียณอาย ุ(2 ราย) 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น พนกังานบริษทัเอกชน 
ร้อยละ 34.8 รองลงมาคือ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 29.5และประกอบธุรกิจส่วนตวั 
ร้อยละ 18.7 
 

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 23 5.8 
5,000 – 10,000 บาท 49 12.2 
10,001 – 15,000 บาท 85 21.2 
15,001 – 20,000 บาท 120 30.0 
20,001 – 25,000 บาท 71 17.8 
25,000 บาทข้ึนไป 52 13.0 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 15,001 – 
20,000 บาท ร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 21.2 และ 20,001 – 25,000 
บาท ร้อยละ 17.8 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

ภาคเหนือ 92 23.0 

ภาคกลาง 269 67.2 

ภาคใต ้ 8 2.0 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 31 7.8 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง ร้อยละ 67.2

รองลงมาคือ ภาคเหนือ ร้อยละ 23.0 และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 7.8 
 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียว
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 
 

จ านวนคร้ังที่เคยมาเทีย่วจังหวดัเชียงใหม่  จ านวน ร้อยละ 

คร้ังแรก 121 30.2 
2 คร้ัง 129 32.3 

3 คร้ัง 68 17.0 

4 คร้ัง 56 14.0 

มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป 26 6.5 

รวม 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ จ านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ 2 คร้ัง ร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ คร้ังแรก ร้อยละ 30.2 และ 3 คร้ัง ร้อยละ 17.0 
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ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนวนัในการมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี 

จ านวนวนัในการมาท่องเทีย่วจังหวดัเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 
1 วนั 34 8.5 
2 วนั 114 28.5 
3 วนั 145 36.3 
4 วนั 75 18.8 
5 วนั 28 7.0 
อ่ืนๆ 4 1.0 

รวม 400 100 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มากกวา่ 5 วนั (4 ราย) 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า จ  านวนวนัในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 3 วนั ร้อยละ 36.3 รองลงมาคือ 2 วนั ร้อยละ 28.5 และ 4 วนั ร้อยละ 18.8 

ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคห์ลกัในการ
เดินทางมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

วตัถุประสงค์หลกัในการเดินทางมาทีจั่งหวดัเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 
ท่องเท่ียว/พกัผอ่น 128 32.0 
ติดต่อธุรกิจ/ท าการคา้ 18 4.5 
ปฏิบติังาน 37 9.3 
ประชุมสัมมนา 69 17.3 
เยีย่มญาติ/เพื่อน 127 31.8 
อ่ืนๆ 21 5.3 

รวม 400 100 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มาเท่ียวถนนคนเดิน (10 ราย) มาเท่ียว  night Safari (8 ราย) และ ไม่ระบุ (3 ราย) 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ท่องเท่ียว/พกัผ่อน ร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ เยี่ยมญาติ/เพื่อนร้อยละ 
31.8 และ ประชุมสัมมนา ร้อยละ 17.3 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน
จังหวดัเชียงใหม่  

 

ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
สินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ 

 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือสินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ  จ านวน ร้อยละ 
เพื่อเป็นของฝาก 233 58.2 
เพื่อเก็บเป็นของท่ีระลึก 140 35.0 
เพื่อการคา้/น าไปจ าหน่าย 29 7.3 
เพื่อใชส่้วนตวั 172 43.0 
อ่ืนๆ 12 3.0 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ซ้ือไปเป็นตวัอยา่งสินคา้ใหเ้พื่อน (8 ราย) และไม่ระบุ (4 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพื่อเป็นของฝาก ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ เพื่อใชส่้วนตวั ร้อยละ 
43.0 และ เพื่อเก็บเป็นของท่ีระลึก ร้อยละ 35.0 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวสัดุท่ีเลือกซ้ือสินคา้
หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ 
 

วสัดุทีเ่ลอืกซ้ือสินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ จ านวน ร้อยละ 
ไม ้ 140 35.0 
พลาสติก 27 6.8 
ผา้ 211 52.8 
โลหะ 22 5.4 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า วสัดุท่ีเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ผา้ ร้อยละ 52.8 รองลงมาคือ ไม ้ร้อยละ 35.0 และ พลาสติก ร้อยละ 6.8 
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ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเด็นในการพิจารณา
หรือใหค้วามส าคญัการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ 
  

ประเด็นในการพจิารณาหรือให้ความส าคัญการเลอืกซ้ือ
สินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ  

จ านวน ร้อยละ 

คุณภาพของสินคา้ 150 37.5 

การออกแบบของสินคา้ 290 72.5 

ประโยชน์ใชส้อย 39 9.8 

รูปแบบและสีสันดึงดูดใจ 242 60.5 

เป็นท่ีระลึกในการเดินทาง 137 34.3 

บริการท่ีดีจากผูข้าย 70 17.5 

ราคาไม่แพง 212 53.0 

สินคา้ในร้านวางแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ 32 8.0 

โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ 49 12.3 

ความมีช่ือเสียงของทางร้าน 103 25.8 

อ่ืนๆ 9 2.3 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ตรายีห่อ้เป็นท่ีรู้จกั (4 ราย) และไม่ระบุ (5 ราย) 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ประเด็นในการพิจารณาหรือให้ความส าคญัการเลือกซ้ือสินคา้
หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ การออกแบบของสินคา้ ร้อย
ละ 72.5 รองลงมาคือ รูปแบบและสีสันดึงดูดใจ ร้อยละ 60.5 และ ราคาไม่แพง ร้อยละ 53.0 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ มากท่ีสุด 
 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจในการเลอืกซ้ือสินค้า  จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน/ผูร่้วมงาน 42 10.4 
บุคคลในครอบครัว 71 17.8 
แฟน/คู่สมรส 111 27.8 
ตวัท่านเอง 165 41.2 
อ่ืนๆ 11 2.8 

รวม 400 100 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พนกังานขายของทางร้าน (8 ราย) และ ไม่ระบุ (3 ราย) 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรม 
ประเภทพวงกุญแจ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตวัท่านเอง ร้อยละ 41.2 รองลงมาคือ 
แฟน/คู่สมรส ร้อยละ 27.8 และ บุคคลในครอบครัว ร้อยละ 17.8 

 

ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนสินคา้หตัถกรรม 
ประเภทพวงกุญแจท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 

 

จ านวนสินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจทีซ้ื่อ  จ านวน ร้อยละ 
1 ช้ิน 121 30.2 
2 - 4 ช้ิน 190 47.5 
5 - 7 ช้ิน 65 16.2 
8 - 10 ช้ิน 15 3.8 
อ่ืนๆ 9 2.3 

รวม 400 100 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่  มากกวา่ 10 ซ้ิน (9 ราย) 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ จ านวนสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจท่ีซ้ือในแต่ละคร้ังของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 2 - 4 ช้ิน ร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ 1 ช้ิน ร้อยละ 30.2 และ 5 - 7 
ช้ิน ร้อยละ 16.2 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือสินค้า
หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

แหล่งทีซ้ื่อสินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ จ านวน ร้อยละ 

ไนทบ์าซาร์ 162 40.5 

บา้นถวาย 125 31.3 

บ่อสร้างสันก าแพง 50 12.5 

ถนนคนเดิน 245 61.3 

ไม่มีท่ีประจ า ข้ึนอยูก่บัวา่มีโอกาสไดไ้ปท่ีใด 100 25.0 

อ่ืนๆ 18 4.5 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ถนนววัลาย (10 ราย) หลงั Big C Extra (6 ราย) และไม่ระบุ (2 ราย) 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า แหล่งท่ีซ้ือสินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ในจงัหวดั
เชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ถนนคนเดิน ร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ ไนทบ์าซาร์ 
ร้อยละ 40.5 และ บา้นถวาย ร้อยละ 31.3 

 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุในการซ้ือสินคา้
หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจจากสถานท่ีท่ีระบุในขอ้ 15 
 
สาเหตุในการซ้ือสินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ จาก

สถานทีท่ี่ระบุในข้อ 15 
จ านวน ร้อยละ 

บริษทัทวัร์พาไป 104 26.0 

เพื่อน/คนรู้จกัแนะน า 280 70.0 

รู้จกักบัเจา้ของร้าน 58 14.5 

อ่ืนๆ 34 8.5 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สะดวกในการเดินทาง (14 ราย) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ จงัหวดั

เชียงใหม่ (8 ราย) ญาติแนะน าใหไ้ป (6 ราย) และไม่ระบุ (6 ราย) 
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ สาเหตุในการเดินทางไปซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ
จากสถานท่ีท่ีระบุในขอ้ 15 ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพื่อน/คนรู้จกัแนะน า ร้อยละ 
70.0 รองลงมาคือ บริษทัทวัร์พาไป ร้อยละ 26.0 และรู้จกักบัเจา้ของร้าน ร้อยละ 14.5 
 
ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้รู้จกั
สินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
แหล่งข้อมูล  จ านวน ร้อยละ 

ครอบครัว หรือ ญาติพี่นอ้ง 182 45.5 

เพื่อนชาวไทย 60 15.0 

หนงัสือน าเท่ียว 46 11.5 

หนงัสือพิมพ ์/ นิตยาสาร 16 4.0 

เวบ็ไซดท์างอินเตอร์เน็ต 53 13.3 

วทิย ุ 25 6.3 

ป้ายโฆษณา 12 3.0 

งานแสดงสินคา้ 10 2.5 

รู้ดว้ยตนเอง 239 59.8 

การพดูปากต่อปาก (Word of mouth) 118 29.5 

อ่ืนๆ 14 3.5 

หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ดูขอ้มูลในเวบ็ไซด์ Patip (6 ราย) พนกังานของโรงแรมท่ีพกัแนะน า (4 ราย) 
และไม่ระบุ (6 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้รู้จกัสินคา้หัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ รู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 59.8 รองลงมาคือ 
ครอบครัว หรือ ญาติพี่นอ้ง ร้อยละ 45.5 และ การพดูปากต่อปาก (Word of mouth) ร้อยละ 29.5 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
สินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ในคร้ังล่าสุด 

 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ  จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 100 บาท 110 27.5 

100 - 300 บาท 185 46.2 

301 - 500 บาท 71 17.8 

501 - 700 บาท 25 6.2 

มากกวา่ 700 บาทข้ึนไป 9 2.3 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ในคร้ัง

ล่าสุด ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 100 - 300 บาท ร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ 100 
บาท ร้อยละ 27.5 และ 301 - 500 บาท ร้อยละ 17.8 

 
ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวิธีการ/ขั้นตอนในการ
ซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ 

 
วธีิการ/ข้ันตอนในการซ้ือสินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ จ านวน ร้อยละ 

ซ้ือทนัที 147 36.7 

เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนในยา่นเดียวกนัก่อนซ้ือ 204 51.0 

ศึกษาคน้หาขอ้มูลก่อนมาซ้ือ 39 9.8 

อ่ืนๆ 10 2.5 

รวม 400 100 

หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ข้ึนอยูก่บัความน่าสนใจของรูปแบบสินคา้ (6 ราย) และไม่ระบุ (4 ราย) 
 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า วิธีการซ้ือสินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนในยา่นเดียวกนัก่อนซ้ือ ร้อยละ 51.0 รองลงมา
คือ ซ้ือทนัที ร้อยละ 36.7 และ ศึกษาคน้หาขอ้มูลก่อนมาซ้ือ ร้อยละ 9.8 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวง
กุญแจ ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 สินคา้มีคุณภาพดี ใช้
วสัดุอยา่งดี 

139 218 43 0 0 4.24 
3 

(34.75) (54.50) (10.75) (0.00) (0.00) (มาก) 

1.2 ความหลากหลาย
ของสินคา้ 

230 128 30 7 5 4.43 
2 

(57.50) (32.00) (7.50) (1.75) (1.25) (มาก) 

1.3 รูปแบบหรือความ
ทนัสมยัของสินคา้ 

62 97 168 42 31 3.29 
10 

(15.50) (24.25) (42.00) (10.50) (7.75) (ปานกลาง) 

1.4 ฉลากมีการอธิบาย
รายละเอียดของ
สินคา้ และวธีิดูแล
รักษา 

34 49 213 63 41 2.93 

12 
(8.50) (12.25) (53.25) (15.75) (10.25) (ปานกลาง) 

1.5 วสัดุท่ีใชเ้ป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

79 191 55 37 38 3.59 
7 

(19.75) (47.75) (13.75) (9.25) (9.50) (มาก) 

1.6 การออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์สดงถึง
ความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะ (มีสไตล)์ 

291 65 18 14 12 4.52 

1 
(72.75) (16.25) (4.50) (3.50) (3.00) (มากท่ีสุด) 

1.7 ความสวยงามของ
สีสนัและลวดลาย
ของสินคา้ 

67 217 71 45 0 3.77 
5 

(16.75) (54.25) (17.75) (11.25) (0.00) (มาก) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.8 สินคา้สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์
ไดจ้ริง 

79 221 61 39 0 3.85 
4 

(19.75) (55.25) (15.25) (9.75) (0.00) (มาก) 

1.9 ความสวยงามของ
บรรจุภณัฑ ์

76 206 65 38 15 3.73 
6 

(19.00) (51.50) (16.25) (9.50) (3.75) (มาก) 

1.10 ความมีช่ือเสียงของ
ทางร้าน 

75 187 59 44 35 3.56 
8 

(18.75) (46.75) (14.75) (11.00) (8.75) (มาก) 

1.11 ตรายีห่อ้เป็นท่ีรู้จกั 43 66 226 48 17 3.18 
11 

(10.75) (16.50) (56.50) (12.00) (4.25) (ปานกลาง) 

1.12 มีการรับประกนัและ
รับคืนสินคา้ 

73 175 62 49 41 3.48 
9 

(18.25) (43.75) (15.50) (12.25) (10.25) (ปานกลาง) 

1.13 มีความเป็นลา้นนา 20 38 231 69 42 2.81 
13 

(5.00) (9.50) (57.75) (17.25) (10.50) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.64 

  
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลอยูใ่นระดบั มาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.64) 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึง
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล)์ (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
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โดยปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ได้แก่ ความหลากหลายของสินค้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.43) สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.24) สินคา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
จริง (ค่าเฉล่ีย 3.85) ความสวยงามของสีสันและลวดลายของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ความสวยงาม
ของบรรจุภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.73) วสัดุท่ีใช้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 3.59) และ ความมี
ช่ือเสียงของทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีการรับประกนัและรับ
คืนสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.48) รูปแบบหรือความทนัสมยัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.29) ตรายี่ห้อเป็นท่ีรู้จกั 
(ค่าเฉล่ีย 3.18) ฉลากมีการอธิบายรายละเอียดของสินคา้ และวิธีดูแลรักษา (ค่าเฉล่ีย 2.93) และมี
ความเป็นลา้นนา (ค่าเฉล่ีย 2.81) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา 

 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.1 ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพของสินคา้ 

136 215 49 0 0 4.22 
1 

(34.00) (53.75) (12.25) (0.00) (0.00) (มาก) 
2.2 สินคา้แต่ละชนิดระบุ

ราคาไวช้ดัเจน 
19 39 232 63 47 2.80 

5 
(4.75) (9.75) (58.00) (15.75) (11.75) (ปานกลาง) 

2.3 สามารถต่อรองราคา
ได ้

57 145 145 33 20 3.47 
4 

(14.25) (36.25) (36.25) (8.25) (5.00) (ปานกลาง) 

2.4 ความถูกตอ้งในการ
คิดราคาของสินคา้ 

71 198 53 37 41 3.55 
3 

(17.75) (49.50) (13.25) (9.25) (10.25) (มาก) 

2.5 ราคาสินคา้มีความ
คงท่ี ในทุกช่วง
ฤดูกาล 

15 37 205 108 35 2.72 
6 

(3.75) (9.25) (51.25) (27.00) (8.75) (ปานกลาง) 

2.6 สินคา้มีหลายระดบั
ราคาใหเ้ลือก 

60 160 136 38 6 3.58 
2 

(15.00) (40.00) (34.00) (9.50) (1.50) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.39 

  
(ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหปั้จจยัดา้นราคา มีผลอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) 

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.58)  และความถูกตอ้งในการคิดราคา
ของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ สามารถต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.47) สินคา้แต่ละชนิดระบุราคาไวช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 2.80) และราคาสินคา้มีความคงท่ี ใน
ทุกช่วงฤดูกาล (ค่าเฉล่ีย 2.72) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี 
 

ปัจจยัด้านสถานที ่

ระดบัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 สินคา้ของหนา้ร้าน/ แผง
ขายของ มีการจดัเรียงสินคา้
เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่าย
ต่อการเลือกซ้ือ 

66 153 131 39 11 3.56 

2 
(16.50) (38.25) (32.75) (9.75) (2.75) (มาก) 

3.2 ลกัษณะการตกแต่ง หนา้
ร้าน/ แผงขายของ มีความ
สวยงาม 

58 152 131 38 21 3.47 
4 

(14.50) (38.00) (32.75) (9.50) (5.25) (ปานกลาง) 

3.3 อยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการ
เดินทาง 

66 146 126 29 33 3.46 
5 

(16.50) (36.50) (31.50) (7.25) (8.25) (ปานกลาง) 

3.4 ท่ีตั้งของหนา้ร้าน/ แผงขาย
ของ มองเห็นไดช้ดัเจน 

19 29 254 57 41 2.82 
6 

(4.75) (7.25) (63.50) (14.25) (10.25) (ปานกลาง) 

3.5 ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

11 9 87 251 42 2.24 
8 

(2.75) (2.25) (21.75) (62.75) (10.50) (นอ้ย) 

3.6 มีเวบ็ไซดข์องร้านให้
รายละเอียดชดัเจน 

89 168 59 44 40 3.56 
3 

(22.25) (42.00) (14.75) (11.00) (10.00) (มาก) 

3.7 ความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของร้าน 

23 47 199 92 39 2.81 
7 

(5.75) (11.75) (49.75) (23.00) (9.75) (ปานกลาง) 

3.8 การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ 
และหยบิดูสินคา้ในร้านได้
เองอยา่งอิสระ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งใหพ้นกังานหยบิ
ใหทุ้กคร้ังไป 

141 219 40 0 0 4.25 

1 
(35.25) (54.75) (10.00) (0.00) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.27 

  
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผลอยูใ่นระดบั ปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) 

โดยปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และ
หยิบดูสินคา้ในร้านไดเ้องอย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป (ค่าเฉล่ีย 
4.25) สินคา้ของหนา้ร้าน/ แผงขายของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือก
ซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.56) และมีเวบ็ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียดชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ลกัษณะการตกแต่ง หน้า
ร้าน/ แผงขายของ มีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.47) อยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 
3.46) ท่ีตั้งของหนา้ร้าน/ แผงขายของ มองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 2.82) และความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของร้าน (ค่าเฉล่ีย 2.81) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย คือ ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 2.24) 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
4.1 มีการโฆษณาผา่นส่ือ

ต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่
ประกาศ เป็นตน้ 

0 26 48 275 51 2.12 

8 
(0.00) (6.50) (12.00) (68.75) (12.75) (นอ้ย) 

4.2 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ี
ใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบัสินคา้ 

11 23 194 125 47 2.57 
7 

(2.75) (5.75) (48.50) (31.25) (11.75) (ปานกลาง) 

4.3 มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือ
สินคา้ในจ านวนมาก 

95 151 136 9 9 3.79 
2 

(23.75) (37.75) (34.00) (2.25) (2.25) (มาก) 
4.4 มีการแถมสินคา้เม่ือซ้ือ

สินคา้ในจ านวนมาก 
56 142 128 44 30 3.38 

5 
(14.00) (35.50) (32.00) (11.00) (7.50) (ปานกลาง) 

4.5 พนกังานมีความรู้ 
ความสามารถในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้

81 200 59 39 21 3.70 
3 

(20.25) (50.00) (14.75) (9.75) (5.25) (มาก) 

4.6 พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็น
มิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

67 243 55 35 0 3.86 

1 
(16.75) (60.75) (13.75) (8.75) (0.00) (มาก) 

4.7 การแต่งกายของพนกังาน
มีความสุภาพเหมาะสม 

23 39 230 70 38 2.85 
6 

(5.75) (9.75) (57.50) (17.50) (9.50) (ปานกลาง) 
4.8 มีการประชาสมัพนัธ์ร้าน

ผา่นช่องทางเครือข่าย
สงัคม เช่น Facebook, 
Twitter เป็นตน้ 

66 184 65 34 51 3.45 

4 
(16.50) (46.00) (16.25) (8.50) (12.75) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.21 

  
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหปั้จจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลอยูใ่น
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) 

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก  ไดแ้ก่ พนกังานมีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.86) มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ใน
จ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) และพนกังานมีความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ร้านผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.45) มี
การแถมสินคา้เม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.38) การแต่งกายของพนกังานมีความสุภาพ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.85) และการมีเอกสาร แผ่นพบั ท่ีให้ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 2.57) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย คือ มีการโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.12) 
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ตารางที ่4.24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.64 มาก 1 

ปัจจยัดา้นราคา  3.39 ปานกลาง 2 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.27 ปานกลาง 3 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.21 ปานกลาง 4 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า

หัตถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ 
ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ อายุ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวง
กุญแจ ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

 n = 162  n = 238 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี 4.21 4.26 

(มาก) (มาก) 

1.2 ความหลากหลายของสินคา้ 4.27 4.54 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

1.3 รูปแบบหรือความทนัสมยัของสินคา้ 3.55 3.12 

(มาก) (ปานกลาง) 

1.4 ฉลากมีการอธิบายรายละเอียดของสินคา้ และวธีิดูแล
รักษา 

3.02 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.5 วสัดุท่ีใชเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 3.63 3.56 

(มาก) (มาก) 

1.6 การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะ (มีสไตล)์ 

4.51 4.53 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

 n = 162  n = 238 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.7 ความสวยงามของสีสันและลวดลายของสินคา้ 3.74 3.78 

(มาก) (มาก) 

1.8 สินคา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 3.88 3.83 

(มาก) (มาก) 

1.9 ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ 3.80 3.68 

(มาก) (มาก) 

1.10 ความมีช่ือเสียงของทางร้าน 3.65 3.49 

(มาก) (ปานกลาง) 

1.11 ตรายีห่้อเป็นท่ีรู้จกั 3.12 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.12 มีการรับประกนัและรับคืนสินคา้ 3.35 3.56 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.13 มีความเป็นลา้นนา 2.87 2.77 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.66 3.63 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย เห็นวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล)์ (ค่าเฉล่ีย 4.51) ความหลากหลายของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) และ  สินคา้มี
คุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.21) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง เห็นวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความหลากหลายของสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.54) การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) (ค่าเฉล่ีย 4.53) และ  สินคา้มีคุณภาพดี ใช้
วสัดุอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.26) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

 n = 162  n = 238 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 4.21 4.25 

(มาก) (มาก) 

2.2 สินคา้แต่ละชนิดระบุราคาไวช้ดัเจน 2.79 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.3 สามารถต่อรองราคาได ้ 3.12 3.70 

(ปานกลาง) (มาก) 

2.4 ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้ 3.52 3.60 

(มาก) (มาก) 

2.5 ราคาสินคา้มีความคงท่ี ในทุกช่วงฤดูกาล 2.71 2.74 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก 3.13 3.88 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.24 3.50 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.24) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.21) ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.52) และ  สินคา้มีหลายระดบัราคา
ใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 3.13) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นว่า ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) สินคา้มีหลาย
ระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ  สามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านสถานท่ี 
จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

 n = 162  n = 238 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สินคา้ของหนา้ร้าน/ แผงขายของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็น
ระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ 

3.07 3.89 

(ปานกลาง) (มาก) 

3.2 ลกัษณะการตกแต่ง หนา้ร้าน/ แผงขายของ มีความ
สวยงาม 

3.14 3.69 

(ปานกลาง) (มาก) 

3.3 อยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 3.27 3.58 

(ปานกลาง) (มาก) 

3.4 ท่ีตั้งของหนา้ร้าน/ แผงขายของ มองเห็นไดช้ดัเจน 2.83 2.82 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.5 ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 2.15 2.30 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

3.6 มีเวบ็ไซดข์องร้านให้รายละเอียดชดัเจน 3.52 3.58 

(มาก) (มาก) 

3.7 ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้าน 2.82 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.8 การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยบิดูสินคา้ในร้านได้
เองอยา่งอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใหพ้นกังานหยบิใหทุ้ก
คร้ังไป 

4.24 4.26 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.13 3.37 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และ
หยิบดูสินคา้ในร้านไดเ้องอย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป (ค่าเฉล่ีย 
4.24) มีเว็บไซด์ของร้านให้รายละเอียดชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.52) และ  อยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการ
เดินทาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยิบดูสินคา้ในร้านไดเ้องอยา่ง
อิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใหพ้นกังานหยบิใหทุ้กคร้ังไป (ค่าเฉล่ีย 4.26) สินคา้ของหนา้ร้าน/ แผงขาย
ของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.89) และ  ลกัษณะการ
ตกแต่ง หนา้ร้าน/ แผงขายของ มีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญงิ 

 n = 162  n = 238 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ 

2.17 2.09 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

4.2 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบัสินคา้ 

2.62 2.53 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก 3.11 4.24 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.4 มีการแถมสินคา้เม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก 3.15 3.53 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.5 พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
สินคา้ได ้

3.77 3.66 

(มาก) (มาก) 

4.6 พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ 

3.91 3.82 

(มาก) (มาก) 

4.7 การแต่งกายของพนกังานมีความสุภาพเหมาะสม 2.81 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.8 มีการประชาสัมพนัธ์ร้านผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม 
เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ 

3.42 3.47 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.12 3.28 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.91) พนกังานมีความรู้ ความสามารถ
ในการให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าได้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) และ  มีการประชาสัมพนัธ์ร้านผ่านช่องทาง
เครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.28) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวน
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.24) พนักงานมีอธัยาศัยดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.82) และ  พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 
3.66) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.66 มาก 3.63 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา  3.24 ปานกลาง 3.50 มาก 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.13 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.12 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า

หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ ส าหรับผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.24) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) และปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) และ
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) 
ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวง
กุญแจ ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

อายุ 

ต ่ากว่า 21 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

 n = 50  n = 194  n = 91  n = 65 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่ง
ดี 

3.90 4.22 4.27 4.51 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความหลากหลายของสินคา้ 4.50 4.52 4.43 4.10 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

1.3 รูปแบบหรือความทนัสมยัของ
สินคา้ 

3.53 3.50 3.00 3.15 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.4 ฉลากมีการอธิบายรายละเอียด
ของสินคา้ และวธีิดูแลรักษา 

2.96 2.92 2.87 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.5 วสัดุท่ีใชเ้ป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.40 3.67 3.68 3.48 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

1.6 การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดง
ถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
(มีสไตล)์ 

4.82 4.51 4.47 4.30 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

1.7 ความสวยงามของสีสันและ
ลวดลายของสินคา้ 

3.62 3.73 3.91 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

อายุ 

ต ่ากว่า 21 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

 n = 50  n = 194  n = 91  n = 65 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.8 สินคา้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง 

3.48 3.88 3.90 4.10 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.9 ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ 3.64 3.68 3.86 3.74 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.10 ความมีช่ือเสียงของทางร้าน 3.49 3.58 3.51 3.64 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.11 ตรายีห่้อเป็นท่ีรู้จกั 3.08 3.17 3.27 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.12 มีการรับประกนัและรับคืน
สินคา้ 

3.36 3.42 3.52 3.60 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.13 มีความเป็นลา้นนา 2.88 2.81 2.78 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.59 3.66 3.65 3.64 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 21 ปี เห็นว่า ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์
แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) (ค่าเฉล่ีย 4.82) ความหลากหลายของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.50) และ  สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปี เห็นวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความหลากหลายของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.52) การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) (ค่าเฉล่ีย 4.51) และ  สินคา้มีคุณภาพดี ใช้
วสัดุอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีเห็นว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
(มีสไตล)์ (ค่าเฉล่ีย 4.47) ความหลากหลายของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.43) และ  สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุ
อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปเห็นวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ สินค้ามีคุณภาพดี ใช้วสัดุอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.51) การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) (ค่าเฉล่ีย 4.30) และ  ความ
หลากหลายของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านราคา 

อายุ 

ต ่ากว่า 21 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

 n = 50  n = 194  n = 91  n = 65 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ 

4.31 4.24 4.21 4.15 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.2 สินคา้แต่ละชนิดระบุราคาไว้
ชดัเจน 

3.55 2.69 2.77 2.82 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.3 สามารถต่อรองราคาได ้ 3.30 3.51 3.53 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.4 ความถูกตอ้งในการคิดราคาของ
สินคา้ 

3.55 3.59 3.51 3.54 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.5 ราคาสินคา้มีความคงท่ี ในทุก
ช่วงฤดูกาล 

2.80 2.67 2.79 2.72 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 สินคา้มีหลายระดบัราคาให้
เลือก 

3.52 3.60 3.66 3.45 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51 3.38 3.41 3.37 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 21 ปีเห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.51) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินค้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) สินคา้แต่ละชนิดระบุราคาไวช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.55) และ  สินคา้แต่ละชนิดระบุราคา
ไวช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปีเห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) สินคา้มี
หลายระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 3.60) และ  ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.59) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปีเห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.21) สินคา้มี
หลายระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 3.66) และ  สามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปเห็นว่า ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.15) 
สามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.55) และ  ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านสถานท่ี 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

อายุ 

ต ่ากว่า 21 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

 n = 50  n = 194  n = 91  n = 65 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สินคา้ของหนา้ร้าน/ แผงขาย
ของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็น
ระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการ
เลือกซ้ือ 

3.46 3.54 3.66 3.58 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.2 ลกัษณะการตกแต่ง หนา้ร้าน/ 
แผงขายของ มีความสวยงาม 

3.60 3.46 3.42 3.48 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.3 อยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการ
เดินทาง 

3.60 3.50 3.41 3.35 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.4 ท่ีตั้งของหนา้ร้าน/ แผงขายของ 
มองเห็นไดช้ดัเจน 

2.88 2.84 2.84 2.69 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.5 ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

2.22 2.23 2.35 2.12 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

3.6 มีเวบ็ไซดข์องร้านให้
รายละเอียดชดัเจน 

3.57 3.59 3.57 3.38 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3.7 ความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของร้าน 

2.76 2.79 2.95 2.69 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านสถานท่ี 
จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

อายุ 

ต ่ากว่า 21 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

 n = 50  n = 194  n = 91  n = 65 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.8 การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ 
และหยบิดูสินคา้ในร้านไดเ้อง
อยา่งอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใหพ้นกังานหยบิใหทุ้กคร้ังไป 

4.42 4.26 4.15 4.25 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.31 3.28 3.29 3.19 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 21 ปีเห็นวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และ
หยิบดูสินคา้ในร้านไดเ้องอย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป (ค่าเฉล่ีย 
4.42) ลกัษณะการตกแต่ง หน้าร้าน/ แผงขายของ มีความสวยงาม และ อยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการ
เดินทาง (ค่าเฉล่ีย 3.60) เท่ากัน และ มีเว็บไซด์ของร้านให้รายละเอียดชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.57)  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปีเห็นวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยบิดูสินคา้ในร้านไดเ้อง
อยา่งอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป (ค่าเฉล่ีย 4.26) มีเวบ็ไซด์ของร้านให้
รายละเอียดชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.59) และ  สินคา้ของหน้าร้าน/ แผงขายของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็น
ระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปีเห็นวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยบิดูสินคา้ในร้านไดเ้อง
อย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป (ค่าเฉล่ีย 4.15) สินคา้ของหน้าร้าน/ 
แผงขายของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.66) และ  มี
เวบ็ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียดชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปเห็นว่า ปัจจยัด้านสถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยิบดูสินคา้ในร้าน
ไดเ้องอย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป (ค่าเฉล่ีย 4.25) สินคา้ของหน้า
ร้าน/ แผงขายของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.58) และ  
ลกัษณะการตกแต่ง หนา้ร้าน/ แผงขายของ มีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

อายุ 

ต ่ากว่า 21 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

 n = 50  n = 194  n = 91  n = 65 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.1 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น 

ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่
ประกาศ เป็นตน้ 

2.28 2.04 2.15 2.22 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.2 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ 
ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ 

2.38 2.54 2.66 2.66 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ใน
จ านวนมาก 

3.82 3.82 3.79 3.63 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.4 มีการแถมสินคา้เม่ือซ้ือสินคา้ใน
จ านวนมาก 

3.58 3.51 3.20 3.10 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 พนกังานมีความรู้ ความสามารถใน
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้

3.66 3.67 3.71 3.82 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.6 พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และ
มีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

3.80 3.82 4.00 3.80 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.7 การแต่งกายของพนกังานมีความ
สุภาพเหมาะสม 

2.88 2.74 3.08 2.83 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.8 มีการประชาสัมพนัธ์ร้านผา่น
ช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ 

3.54 3.50 3.43 3.32 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.24 3.20 3.25 3.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 21 ปีเห็นว่า ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ มีการให้
ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) พนักงานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.80) และ  พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปีเห็นวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.20) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวน
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) พนักงานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.82) และ  พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 
3.67) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปีเห็นวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.25) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.79) และ  พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าได้ (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปเห็นว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.17) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.82) พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.80) และ  มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

อายุ 

ต ่ากว่า 21 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.59 มาก 3.66 มาก 3.65 มาก 3.64 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา  3.51 มาก 3.38 ปาน
กลาง 

3.41 ปาน
กลาง 

3.37 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.31 ปาน
กลาง 

3.28 ปาน
กลาง 

3.29 ปาน
กลาง 

3.19 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

3.24 ปาน
กลาง 

3.20 ปาน
กลาง 

3.25 ปาน
กลาง 

3.17 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า

หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอายุ ส าหรับผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมี อายตุ  ่ากวา่ 21 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59)ปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51)
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31)และปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ21 – 30 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ ได้ดังต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38)ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.28)และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.20) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 31 – 40 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ ได้ดังต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41)ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.29)และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 40 ปีข้ึนไปสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ ได้ดังต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37)ปัจจยัด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.19)และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.17) ตามล าดบั 
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4.3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวง
กุญแจ ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

10,001 – 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,000 บาท
ขึน้ไป 

 n = 72  n = 85  n = 120  n = 123 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่ง
ดี 

4.00 4.13 4.31 4.50 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความหลากหลายของสินคา้ 4.44 4.46 4.43 4.40 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.3 รูปแบบหรือความทนัสมยัของ
สินคา้ 

3.13 3.21 3.34 3.40 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.4 ฉลากมีการอธิบายรายละเอียด
ของสินคา้ และวธีิดูแลรักษา 

3.00 2.88 2.97 2.89 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.5 วสัดุท่ีใชเ้ป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.48 3.55 3.64 3.61 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.6 การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดง
ถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
(มีสไตล)์ 

4.42 4.48 4.54 4.60 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

 

 

 

 

 

 



  
58 

 

ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

10,001 – 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,000 บาท
ขึน้ไป 

 n = 72  n = 85  n = 120  n = 123 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.7 ความสวยงามของสีสันและ
ลวดลายของสินคา้ 

3.75 3.69 3.77 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.8 สินคา้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง 

3.96 3.68 3.83 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.9 ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ 3.48 3.75 3.78 3.79 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.10 ความมีช่ือเสียงของทางร้าน 3.47 3.48 3.60 3.66 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.11 ตรายีห่้อเป็นท่ีรู้จกั 2.56 3.16 3.21 3.51 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

1.12 มีการรับประกนัและรับคืน
สินคา้ 

3.54 3.52 3.43 3.40 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.13 มีความเป็นลา้นนา 2.81 2.67 2.83 2.89 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.54 3.59 3.67 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
เห็นว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความ
หลากหลายของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.44) การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
(มีสไตล)์ (ค่าเฉล่ีย 4.42) และ  สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท เห็นว่า ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์
แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) (ค่าเฉล่ีย 4.48) ความหลากหลายของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.46) และ  สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.13) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทเห็นว่า ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์
แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) (ค่าเฉล่ีย 4.54) ความหลากหลายของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.43) และ  สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.31) ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปเห็นว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์
แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) (ค่าเฉล่ีย 4.60) สินคา้มีคุณภาพดี ใช้วสัดุอย่างดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) และ  ความหลากหลายของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.40) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

10,001 – 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,000 บาท
ขึน้ไป 

 n = 72  n = 85  n = 120  n = 123 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ 

4.36 4.19 4.09 4.25 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.2 สินคา้แต่ละชนิดระบุราคาไว้
ชดัเจน 

3.50 2.91 2.60 2.49 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

2.3 สามารถต่อรองราคาได ้ 3.58 3.56 3.43 3.31 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.4 ความถูกตอ้งในการคิดราคา
ของสินคา้ 

3.68 3.55 3.64 3.39 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

2.5 ราคาสินคา้มีความคงท่ี ในทุก
ช่วงฤดูกาล 

3.51 3.20 2.45 2.25 

(มาก) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

2.6 สินคา้มีหลายระดบัราคาให้
เลือก 

3.71 3.75 3.45 3.41 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.72 3.53 3.28 3.18 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่ 10,000 บาท
เห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.71) และ  ความ
ถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาทเห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.19) สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 3.75) และ  สามารถต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทเห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.09) ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.64) และ  สินคา้มีหลาย
ระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปเห็นว่า ปัจจยัดา้นราคา มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.18) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.41) และ  ความถูกตอ้งในการคิด
ราคาของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านสถานท่ี 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

10,001 – 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,000 บาท
ขึน้ไป 

 n = 72  n = 85  n = 120  n = 123 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สินคา้ของหนา้ร้าน/ แผงขาย
ของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็น
ระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อ
การเลือกซ้ือ 

3.47 3.74 3.53 3.54 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.2 ลกัษณะการตกแต่ง หนา้
ร้าน/ แผงขายของ มีความ
สวยงาม 

3.27 3.49 3.54 3.51 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.3 อยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการ
เดินทาง 

3.10 3.38 3.57 3.62 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.4 ท่ีตั้งของหนา้ร้าน/ แผงขาย
ของ มองเห็นไดช้ดัเจน 

2.99 2.80 2.73 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.5 ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

2.15 2.21 2.23 2.32 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

3.6 มีเวบ็ไซดข์องร้านให้
รายละเอียดชดัเจน 

3.46 3.53 3.57 3.64 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.7 ความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของร้าน 

2.74 2.76 2.85 2.84 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านสถานท่ี 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

10,001 – 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,000 บาท
ขึน้ไป 

 n = 72  n = 85  n = 120  n = 123 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.8 การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ 
และหยบิดูสินคา้ในร้านไดเ้อง
อยา่งอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใหพ้นกังานหยบิใหทุ้กคร้ังไป 

4.26 4.22 4.29 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.18 3.27 3.29 3.32 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่ 10,000 บาท

เห็นว่า ปัจจยัด้านสถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การ
ท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยิบดูสินคา้ในร้านไดเ้องอย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังาน
หยบิใหทุ้กคร้ังไป (ค่าเฉล่ีย 4.26) สินคา้ของหนา้ร้าน/ แผงขายของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบ
หมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.47) และ  มีเว็บไซด์ของร้านให้รายละเอียดชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาทเห็นว่า ปัจจยัด้าน
สถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ 
และหยบิดูสินคา้ในร้านไดเ้องอยา่งอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใหพ้นกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป (ค่าเฉล่ีย 
4.22) สินคา้ของหน้าร้าน/ แผงขายของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือก
ซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.74) และ  มีเวบ็ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียดชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทเห็นว่า ปัจจยัด้าน
สถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ 
และหยบิดูสินคา้ในร้านไดเ้องอยา่งอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใหพ้นกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป (ค่าเฉล่ีย 
4.29) อยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 3.57) และ  มีเวบ็ไซด์ของร้านให้รายละเอียด
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปเห็นวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และ
หยิบดูสินคา้ในร้านไดเ้องอย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป (ค่าเฉล่ีย 
4.23) มีเว็บไซด์ของร้านให้รายละเอียดชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.64) และ  อยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการ
เดินทาง (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

10,001 – 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,000 บาท
ขึน้ไป 

 n = 72  n = 85  n = 120  n = 123 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น ใบปลิว วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ 
เป็นตน้ 

2.11 2.14 2.09 2.15 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.2 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีให้
ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบั
สินคา้ 

2.42 2.69 2.62 2.54 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้
ในจ านวนมาก 

3.78 3.75 3.83 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.4 มีการแถมสินคา้เม่ือซ้ือสินคา้
ในจ านวนมาก 

3.26 3.28 3.40 3.48 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 พนกังานมีความรู้ 
ความสามารถในการใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ได ้

3.76 3.91 3.55 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.6 พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 
และมีความกระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ 

3.83 3.94 3.83 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.7 การแต่งกายของพนกังานมี
ความสุภาพเหมาะสม 

3.03 2.82 2.83 2.78 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

10,001 – 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,000 บาท
ขึน้ไป 

 n = 72  n = 85  n = 120  n = 123 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.8 มีการประชาสัมพนัธ์ร้านผา่น
ช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ 

3.25 3.43 3.50 3.54 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.18 3.25 3.21 3.22 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่ 10,000 บาท

เห็นว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.83) มีการ
ใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) และ  พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาทเห็นวา่ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.94) พนักงานมีความรู้ 
ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.91) และ  มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้
ในจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

 
 



  
67 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทเห็นวา่ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.83) มีการให้ส่วนลดเม่ือ
ซ้ือสินค้าในจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ  พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูล
เก่ียวกบัสินคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปเห็นว่า ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.83) มีการให้ส่วนลดเม่ือ
ซ้ือสินค้าในจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) และ พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูล
เก่ียวกบัสินคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า 10,000 
บาท 

10,001 – 15,000 
บาท 

15,001 – 20,000 
บาท 

20,000 บาทขึน้
ไป 

ค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.54 มาก 3.59 มาก 3.67 มาก 3.72 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา  3.72 มาก 3.53 มาก 3.28 ปาน
กลาง 

3.18 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.18 ปาน
กลาง 

3.27 ปาน
กลาง 

3.29 ปาน
กลาง 

3.32 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

3.18 ปาน
กลาง 

3.25 ปาน
กลาง 

3.21 ปาน
กลาง 

3.22 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า

หัตถกรรมพวงกุญแจ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ไดด้งัต่อไปน้ี 
คือ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) และปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ไดด้งัต่อไปน้ี 
คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ปัจจยัดา้นราคา  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ไดด้งัต่อไปน้ี 
คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ไดด้งัต่อไปน้ี 
คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22)และ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่5 ข้อมูลปัญหาทีพ่บในการซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ และข้อเสนอแนะ 
 
ตารางที ่4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาท่ีพบในการซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ  
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 
ราคาของสินคา้แพง 93 23.3 
ขาดความสวยงามของสีสันและการตกแต่งของสินคา้ 72 18.0 
ไม่มีความหลากหลายของประเภทสินคา้ 70 17.5 
ราคาของสินคา้ในช่วง High Season แพงกวา่ช่วงอ่ืนๆ 69 17.3 
ไม่มีการใหส่้วนลด เม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก 48 12.0 
พนกังานไม่มีความรู้ หรือไม่สามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้ 22 5.5 

ไม่มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่
ประกาศ เป็นตน้ 

21 5.3 

ไม่มีการรับประกนัและรับคืนสินคา้ ในกรณีสินคา้ช ารุด 19 4.8 
ท่ีตั้งของร้านไม่สะดวกในการเดินทาง 19 4.8 
สินคา้ไม่มีคุณภาพ 18 4.5 
การออกแบบผลิตภณัฑไ์ม่ไดแ้สดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 15 3.8 
เวบ็ไซดข์องร้าน ไม่มีรายละเอียดท่ีชดัเจน 14 3.5 
ไม่มีการแถมสินคา้ เม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก 13 3.3 
ไม่มีการติดป้ายบอกราคา 9 2.3 
อ่ืนๆ 1 0.3 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  พนกังานขายพดูจาไม่สุภาพ (1 ราย)  
 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ราคาของสินคา้แพง 
(ร้อยละ 23.3) รองลงมาคือ ขาดความสวยงามของสีสันและการตกแต่งของสินคา้ (ร้อยละ 18.0) 
และ ไม่มีความหลากหลายของประเภทสินคา้ (ร้อยละ 17.5) ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
- ควรจดัพนกังานใหมี้จ านวนพอเพียงกบัการใหบ้ริการ (6 ราย) 
- ควรมีบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม เพื่อสะดวกแก่การน าไปเป็นของฝากดว้ย (5 ราย) 
- ควรอธิบายรายละเอียดหรือขอ้มูลของสินคา้แต่ละแบบใหม้ากกวา่น้ี (5 ราย) 
- ช่องทางเดินบนทางเทา้มีความคบัแคบ หรือวางของมากเกินไป ท าให้ไม่สะดวกในการ

จบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ (4 ราย) 
- ควรจดัท าเวบ็ไซตข์องทางร้านอยา่งเป็นทางการ (4 ราย) 
- ราคาผลิตภณัฑ์หัตถกรรมท่ีตั้งไวมี้มูลค่าสูงกว่าความเป็นจริงมาก ท าให้ตอ้งต่อรอง

ราคา (3 ราย) 
- ควรเพิ่มส่วนลดพิเศษให้กบัลูกคา้ประจ ามากกว่าน้ี หรือ มาซ้ือเป็นคร้ังท่ี 2 เป็นตน้    

(3 ราย) 
- ควรมีพนกังานท่ีพดูภาษาองักฤษไดบ้า้งในกรณีท่ีพาลูกคา้ต่างชาติไปซ้ือสินคา้ (3 ราย) 
- ควรมีบริการจดัส่งท่ีน่าเช่ือถือ หรือออกใบรับของท่ีมีรายละเอียดของร้านอยา่งชดัเจน 

(2 ราย) 
- ควรติดราคาใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั เพื่อเพิ่มความสะดวกการซ้ือผลิตภณัฑ ์(2 ราย) 
- ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบท่ีเหมือนๆ กนัท าให้ขาดความน่าสนใจในตวัผลิตภณัฑ์ ดังนั้น

ร้านคา้ควรออกแบบใหมี้เอกลกัษณ์เฉพาะ (1 ราย) 
- พนกังานขายของร้านคา้ไม่สามารถให้รายละเอียดของตวัผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างครบถว้น 

(1 ราย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


