
 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือสินคา้
หตัถกรรมพวงกุญแจ ในจงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ในการซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 400 ราย จากผลการศึกษา สามารถสรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ 
รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี ระดบั
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 
ภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง เคยมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 2 คร้ัง มาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี 3 วนั 
และ วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ท่องเท่ียว/พกัผอ่น 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน
จังหวดัเชียงใหม่ 
 จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีว ัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้า
หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ เพื่อเป็นของฝาก วสัดุท่ีเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ 
คือ ผา้ ประเด็นในการพิจารณาหรือให้ความส าคญัในการเลือกซ้ือ การออกแบบของสินคา้ บุคคลท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ตวัเอง จ านวนสินคา้
หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 2 - 4 ช้ิน แหล่งท่ีซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวง
กุญแจ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ถนนคนเดิน สาเหตุในการซ้ือสินคา้หัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ 
เพื่อน/คนรู้จกัแนะน า แหล่งข้อมูลท่ีท าให้รู้จกัสินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจในจงัหวดั
เชียงใหม่ รู้ดว้ยตนเอง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ในคร้ังล่าสุด 100 - 
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300 บาท และวธีิการซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนในยา่นเดียวกนั
ก่อนซ้ือ 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวง
กุญแจ ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในจังหวดัเชียงใหม่ 
 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัมาก 
คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยั
ดา้นราคา  ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดบั 
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล์)รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินคา้
และ สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดบั ปาน

กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดับแรก คือราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้รองลงมาคือ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือกและ ความถูกตอ้งใน
การคิดราคาของสินคา้ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยูใ่นระดบั ปาน

กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือการท่ีลูกคา้
สามารถเลือกซ้ือ และหยิบดูสินคา้ในร้านไดเ้องอย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้
ทุกคร้ังไปรองลงมาคือ สินคา้ของหนา้ร้าน/ แผงขายของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบหมวดหมู่ 
ง่ายต่อการเลือกซ้ือและ มีเวบ็ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียดชดัเจน ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยู่

ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือพนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการรองลงมาคือ มีการให้
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ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมากและ พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
สินคา้ได ้ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ 
ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ อายุ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ 
ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) ปัจจยัดา้น
ราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (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 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินคา้  และ  สินคา้มีคุณภาพดี ใช้
วสัดุอยา่งดี  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความหลากหลายของสินคา้ รองลงมาคือ การออกแบบผลิตภณัฑ์
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แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล)์  และ  สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี  ตามล าดบั 
 
ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นว่า ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ รองลงมาคือ 
ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  และ  สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นว่า ปัจจยัด้านราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ รองลงมาคือ สินคา้มีหลาย
ระดบัราคาใหเ้ลือก  และ  สามารถต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.13) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยิบดู
สินคา้ในร้านไดเ้องอยา่งอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป รองลงมาคือ มีเวบ็
ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียดชดัเจน  และ  อยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยิบดูสินคา้ในร้านไดเ้องอยา่ง
อิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป รองลงมาคือ สินคา้ของหนา้ร้าน/ แผงขาย
ของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ  และ  ลกัษณะการตกแต่ง หน้า
ร้าน/ แผงขายของ มีความสวยงาม  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายเห็นว่า ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ พนักงานมีความรู้ 
ความสามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าได้ และ  มีการประชาสัมพนัธ์ร้านผ่านช่องทาง
เครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงเห็นว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.28) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวน
มาก รองลงมาคือ พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  และ  
พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้ ตามล าดบั 

 
ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ 

ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอายุ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุต  ่า
กวา่ 21 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวง
กุญแจ ไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59)
ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31)และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (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 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ31 – 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 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาย4ุ0 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 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ ากว่า 21 ปี เห็นว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์
แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินค้า  และ  
สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี  ตามล าดบั 

 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปี เห็นว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความหลากหลายของสินคา้ รองลงมาคือ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล์)  และ  สินคา้มีคุณภาพดี ใช้วสัดุอย่างดี  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีเห็นวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
(มีสไตล์) รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินค้า  และ  สินค้ามีคุณภาพดี ใช้วสัดุอย่างดี  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปเห็นวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ สินค้ามีคุณภาพดี ใช้วสัดุอย่างดี รองลงมาคือ การ
ออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล)์  และ  ความหลากหลายของสินคา้  
ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 21 ปี เห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า รองลงมาคือ 
สินคา้แต่ละชนิดระบุราคาไวช้ดัเจน  และ  สินคา้แต่ละชนิดระบุราคาไวช้ดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปี เห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ รองลงมาคือ สินคา้มีหลาย
ระดบัราคาใหเ้ลือก  และ  ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีเห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ รองลงมาคือ สินคา้มีหลาย
ระดบัราคาใหเ้ลือก  และ  สามารถต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปเห็นว่า ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ รองลงมาคือ สามารถต่อรอง
ราคาได ้ และ  ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 21 ปี เห็นวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และ
หยบิดูสินคา้ในร้านไดเ้องอยา่งอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป รองลงมาคือ 
ลกัษณะการตกแต่ง หนา้ร้าน/ แผงขายของ มีความสวยงาม และ อยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 
เท่ากนั และ มีเวบ็ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียดชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี เห็นวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยบิดูสินคา้ในร้านไดเ้อง
อย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป รองลงมาคือ มีเวบ็ไซด์ของร้านให้
รายละเอียดชัดเจน  และ  สินค้าของหน้าร้าน/ แผงขายของ มีการจัดเรียงสินค้าเป็นระเบียบ
หมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปีเห็นวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยบิดูสินคา้ในร้านไดเ้อง
อยา่งอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป รองลงมาคือ สินคา้ของหนา้ร้าน/ แผง
ขายของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ  และ  มีเวบ็ไซด์ของร้านให้
รายละเอียดชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปเห็นว่า ปัจจยัด้านสถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยิบดูสินคา้ในร้าน
ได้เองอย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป รองลงมาคือ สินคา้ของหน้า
ร้าน/ แผงขายของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ และ  ลกัษณะการ
ตกแต่ง หนา้ร้าน/ แผงขายของ มีความสวยงาม  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 21 ปี เห็นว่า ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
การใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก รองลงมาคือ พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  และ  พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้
ได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี เห็นวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.20) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวน
มาก รองลงมาคือ พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  และ  
พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปีเห็นวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.25) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก  และ  
พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้ ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปเห็นว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.17) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้รองลงมาคือ พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ  และ  มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก  ตามล าดบั 

 
ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ 

ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย ในจังหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน ส าหรับผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาทสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.18) และปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง (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
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 
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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 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากว่า 10,000 บาท 
เห็นว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความ
หลากหลายของสินคา้ รองลงมาคือ การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มี
สไตล)์  และ  สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท เห็นว่า ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์
แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินค้า  และ  
สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทเห็นว่า ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์
แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินค้า  และ  
สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปเห็นว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์
แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) รองลงมาคือ สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี  และ  
ความหลากหลายของสินคา้  ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากว่า 10,000 บาท เห็นว่า 
ปัจจยัด้านราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา้ รองลงมาคือ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก  และ  ความถูกตอ้งในการคิดราคา
ของสินคา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท เห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.53) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 
รองลงมาคือ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก  และ  สามารถต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทเห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 
รองลงมาคือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  และ  สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปเห็นวา่ ปัจจยัดา้นราคา มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.18) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 
รองลงมาคือ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก  และ  ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่ 10,000 บาท เห็นวา่ 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การท่ีลูกค้า
สามารถเลือกซ้ือ และหยิบดูสินคา้ในร้านไดเ้องอย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้
ทุกคร้ังไป รองลงมาคือ สินคา้ของหนา้ร้าน/ แผงขายของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบหมวดหมู่ 
ง่ายต่อการเลือกซ้ือ  และ  มีเวบ็ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียดชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท เห็นว่า ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ 
และหยิบดูสินค้าในร้านได้เองอย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นต้องให้พนักงานหยิบให้ทุกคร้ังไป 
รองลงมาคือ สินคา้ของหนา้ร้าน/ แผงขายของ มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการ
เลือกซ้ือ  และ  มีเวบ็ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียดชดัเจน  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทเห็นว่า ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ 
และหยิบดูสินค้าในร้านได้เองอย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นต้องให้พนักงานหยิบให้ทุกคร้ังไป 
รองลงมาคือ อยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง  และ  มีเวบ็ไซด์ของร้านให้รายละเอียดชัดเจน  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปเห็นวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และ
หยบิดูสินคา้ในร้านไดเ้องอยา่งอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป รองลงมาคือ 
มีเวบ็ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียดชดัเจน  และ  อยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากว่า 

10,000 บาท เห็นวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรม
พวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดับแรกได้แก่ พนักงานมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
รองลงมาคือ มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก  และ  พนกังานมีความรู้ ความสามารถใน
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท เห็นวา่ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ พนักงานมีความรู้ 
ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้และ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทเห็นวา่ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือ
สินค้าในจ านวนมาก  และ  พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกบัสินค้าได ้ 
ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปเห็นว่า ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือ
สินค้าในจ านวนมาก  และ พนักงานมีความรู้  ความสามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าได ้ 
ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่5 ข้อมูลปัญหาทีพ่บในการซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาในการซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคาของสินคา้
แพง (ร้อยละ 23.3) รองลงมาคือ ขาดความสวยงามของสีสันและการตกแต่งของสินคา้ (ร้อยละ 
18.0) และ ไม่มีความหลากหลายของประเภทสินคา้ (ร้อยละ 17.5) ตามล าดบั 

ขอ้เสนอแนะในการซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ควรจดั
พนกังานให้มีจ  านวนพอเพียงกบัการให้บริการ (6 ราย) รองลงมาคือ ควรมีบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม 
เพื่อสะดวกแก่การน าไปเป็นของฝากดว้ย (5 ราย) และ ควรอธิบายรายละเอียดหรือขอ้มูลของสินคา้
แต่ละแบบใหม้ากกวา่น้ี (5 ราย) ตามล าดบั 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ อภิปรายผลตามแนวคิดและทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ใครอยู่ใน
ตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภค
ซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออยา่งไร และส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2552) อนัประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) และ การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) สามารถอภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ค  าถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อคน้หาค าตอบ 
7 ขอ้ สามารถอภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อาย ุ21 – 30 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001 – 20,000 บาท ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กณัฐิกา พิลึก (2550) 
ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทหตัถกรรม ของนกัท่องเท่ียว
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ชาวไทยท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี แต่ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในบางดา้น ซ่ึงพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ ระหว่าง 20-40 ปี อาชีพส่วนใหญ่รับราชการ มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย
ประมาณ 5,001-10,000 บาท และมีภูมิล าเนาอยูท่ี่ภาคเหนือ  

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ 
ประเภท ผา้ มากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ กัณฐิกา พิลึก (2550) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามนิยมซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทไม ้มากท่ีสุด 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ จากการศึกษาพบว่า วตัถุประสงค์ในการซ้ือสินค้าหัตถกรรม 
ประเภทพวงกุญแจ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพื่อเป็นของฝาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั
การศึกษาของ กัณฐิกา พิลึก (2550) ซ่ึงพบว่า วตัถุประสงค์ในการซ้ือสินค้าหัตถกรรม เพื่อใช้
อุปโภคบริโภคส่วนตวั มากท่ีสุด 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ จากการศึกษาพบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
ตวัเอง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ กัณฐิกา พิลึก (2550) ซ่ึงพบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรม คือตวัเอง มากท่ีสุด 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้หตัถกรรม 
ประเภทพวงกุญแจ จ านวน คร้ังละ 2 - 4 ช้ิน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กณัฐิกา พิลึก (2550) 
ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้หตัถกรรม ในแต่ละคร้ังประมาณ 5-10 ช้ิน 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือสินค้าหัตถกรรม 
ประเภทพวงกุญแจ ในจงัหวดัเชียงใหม่ จากถนนคนเดิน มากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ กณัฐิกา พิลึก (2550) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือสินคา้หัตถกรรม จากไนทบ์าซาร์ มาก
ท่ีสุด 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือสินค้าหัตถกรรม 
ประเภทพวงกุญแจ โดยมีการเปรียบเทียบสินคา้กบัร้านอ่ืนในย่านเดียวกนัก่อนซ้ือก่อนท่ีจะมีการ
ตดัสินใจซ้ือ โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ แต่ละคร้ัง คือ 100 - 300 
บาท ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กณัฐิกา พิลึก (2550) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่
ไดรั้บขอ้มูลสินคา้หตัถกรรมจากเพื่อน ซ้ือสินคา้ประมาณ 500-1,500 บาทต่อคร้ัง 

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ทั้งหมดท่ีพบสอบคลอ้งตามแนวคิด
แบบพฤติกรรม ผูบ้ริโภคอย่างชดัเจน ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้จากส่ิงกระตุน้ ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิด
ของผูบ้ริโภค แลว้จึงมีการตอบสนองของผูบ้ริโภค หรือการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดข้ึน 
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แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 
อนัประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี และ การส่งเสริมการตลาด สามารถอภิปรายผลการศึกษา
กบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่
สูงสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เขมวดี นนทะธรรม (2552) ท่ีได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สูงสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เรวตั อารีรอบ (2551) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
สินคา้ของท่ีระลึกพื้นเมืองไทยของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ศึกษาเฉพาะกรณี
ของร้านกินรีเฮา้ส์ อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ สูงสุดคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้ สูงสุดคือ การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เขมวดี นนทะธรรม (2552) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สูงสุดคือ การออกแบบรูปลกัษณ์ของเคร่ืองประดบัหรือของตกแต่งบา้นมี
ความเป็นเอกลกัษณ์ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เรวตั อารีรอบ (2551) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สูงสุดคือ ความสวยงามสีสันของตวัสินคา้ 

 
ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สูงสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เขมวดี นนทะ
ธรรม (2552) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สูงสุดคือ มีหลายราคาให้
เลือกซ้ือ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เรวตั อารีรอบ (2551) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สูงสุดคือ ความเหมาะสมของราคากบัภาวะเศรษฐกิจ 
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 ปัจจัยด้านสถานที่ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ สูงสุดคือ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยิบดูสินคา้ในร้านไดเ้องอยา่งอิสระ โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งใหพ้นกังานหยบิใหทุ้กคร้ังไป ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เขมวดี นนทะธรรม 
(2552) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สูงสุดคือ การจดัสินคา้ไวใ้น
ต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เรวตั อารีรอบ (2551) ซ่ึงพบวา่ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สูงสุดคือ สินคา้ในร้านวางแยกประเภทใน
การใช ้
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สูงสุดคือ พนักงานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เขมวดี นนทะธรรม (2552) ซ่ึง
พบว่า ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ คือ ผูข้ายมีอธัยาศยัดี 
บริการเป็นกนัเอง แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เรวตั อารีรอบ (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ คือ การประชาสัมพนัธ์ผา่นบริษทัทวัร์ 
 
ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 1.  ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้
หัตถกรรมพวงกุญแจ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ ด้านผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  
 2. สรุป 10 ล าดบัแรกท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล)์ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.52 มากท่ีสุด 

2 ความหลากหลายของสินคา้ ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.43 มาก 
3 การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ และหยบิดู

สินคา้ในร้านไดเ้องอยา่งอิสระ โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งใหพ้นกังานหยบิใหทุ้กคร้ังไป 

ดา้นสถานท่ี 4.25 มาก 

4 สินคา้มีคุณภาพดี ใชว้สัดุอยา่งดี ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.24 มาก 
5 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ดา้นราคา 4.22 มาก 
6 พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ

กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
3.86 มาก 

7 สินคา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.85 มาก 
8 มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวน

มาก 
ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
3.79 มาก 

9 ความสวยงามของสีสันและลวดลายของ
สินคา้ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.77 มาก 

10 ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.73 มาก 
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 3. สรุป 10 ล าดับสุดท้ายท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่
ประกาศ เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

2.12 นอ้ย 

2 ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ดา้นสถานท่ี 2.24 นอ้ย 
3 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ 

ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ 
ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
2.57 ปานกลาง 

4 ราคาสินคา้มีความคงท่ี ในทุกช่วง
ฤดูกาล 

ดา้นราคา 2.72 ปานกลาง 

5 สินคา้แต่ละชนิดระบุราคาไวช้ดัเจน ดา้นราคา 2.80 ปานกลาง 
6 ความสะอาด และความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของร้าน 
ดา้นสถานท่ี 2.81 ปานกลาง 

7 มีความเป็นลา้นนา ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.81 ปานกลาง 
8 ท่ีตั้งของหนา้ร้าน/ แผงขายของ 

มองเห็นไดช้ดัเจน 
ดา้นสถานท่ี 2.82 ปานกลาง 

9 การแต่งกายของพนกังานมีความสุภาพ
เหมาะสม 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

2.85 ปานกลาง 

10 ฉลากมีการอธิบายรายละเอียดของ
สินคา้ และวธีิดูแลรักษา 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.93 ปานกลาง 
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 4. สรุป 5 ล าดับปัญหาแรกท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่5.3 แสดงสรุป 5 ล าดบัร้อยละของปัญหามาก ท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัญหา ร้อยละ 
1 ราคาของสินคา้แพง 23.3 
2 ขาดความสวยงามของสีสันและการตกแต่งของสินคา้ 18.0 
3 ไม่มีความหลากหลายของประเภทสินคา้ 17.5 
4 ราคาของสินคา้ในช่วง High Season แพงกวา่ช่วงอ่ืนๆ 17.3 
5 ไม่มีการใหส่้วนลด เม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก 12.0 

 
 5. สรุป ล าดบัแรกท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ ไดด้งัน้ี 
  
ตารางที ่5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
เพศ 

ชาย หญงิ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดง

ถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
(มีสไตล)์ 

ความหลากหลายของสินคา้ 

(4.51: มากท่ีสุด) (4.54: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 
และมีความกระตือรือร้นในการ

ใหบ้ริการ 

มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้
ในจ านวนมาก 

(3.91: มาก) (4.24: มาก) 
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 6. สรุป ล าดบัแรกท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามอาย ุ
 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
อายุ 

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

ผลิตภณัฑแ์สดง
ถึงความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ 
(มีสไตล)์ 

ความหลากหลาย
ของสินคา้ 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์สดง
ถึงความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ 
(มีสไตล)์ 

สินคา้มีคุณภาพดี 
ใชว้สัดุอยา่งดี 

(4.82: มากท่ีสุด) (4.52: มากท่ีสุด) (4.47: มาก) (4.51: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

มีการใหส่้วนลด
เม่ือซ้ือสินคา้ใน
จ านวนมาก 

มีการใหส่้วนลด
เม่ือซ้ือสินคา้ใน
จ านวนมาก 

พนกังานมี
อธัยาศยัดี เป็น
มิตร และมีความ
กระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ 

พนกังานมี
ความรู้ 

ความสามารถใน
การใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัสินคา้ได ้
(3.82: มาก) (3.82: มาก) (4.00: มาก) (3.82: มาก) 
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 7. สรุป ล าดบัแรกท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า 10,000 
บาท 

10,001 – 15,000 
บาท 

15,001 – 20,000 
บาท 

20,000 บาทขึน้
ไป 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ความหลากหลาย
ของสินคา้ 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์สดง
ถึงความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ 
(มีสไตล)์ 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์สดง
ถึงความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ 
(มีสไตล)์ 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์สดง
ถึงความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ 
(มีสไตล)์ 

(4.44: มาก) (4.48: มาก) (4.54: มากท่ีสุด) (4.6: มากท่ีสุด) 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวง
กุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ระดบัมากและปานกลาง ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรวางแผนในการ
ปรับปรุงการการด าเนินการและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งให้
ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ในแต่ละปัจจยั โดยสามารถเรียงตามล าดบัจากปัจจยัท่ีมีผลสูงสุด ดงัต่อไปน้ี 

 
ด้านผลติภัณฑ์  
จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ สูงสุด  

3 ล าดบัแรก คือการออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล์)  รองลงมาคือ 
ความหลากหลายของสินค้าและ สินค้ามีคุณภาพดี ใช้วสัดุอย่างดี ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคญัในเร่ืองการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดี มีการประยุกตศิ์ลปะให้เขา้กบัผลิตภณัฑ์เพื่อมี
รูปแบบเป็นเอกลกัษณ์ของร้านตนเอง และมีรูปแบบท่ีมีความหลากหลายของแบบให้ลูกคา้ไดเ้ลือก 
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โดยผูป้ระกอบการควรท าการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ดีก่อนน าออกจ าหน่ายทุกคร้ัง 
ตลอดจนมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จ าหน่ายหลากหลาย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการขายให้กบัผูป้ระกอบการ 
นอกจากนั้น จากการศึกษายงัพบว่า สาเหตุในการเดินทางไปซ้ือสินคา้หัตถกรรม ประเภทพวง
กุญแจจากสถานท่ีต่างๆ อาทิเช่น ถนนคนเดิน ไนท์บาซาร์ บ้านถวาย และ บ่อสร้างสันก าแพง 
เน่ืองจาก เพื่อน/คนรู้จกัแนะน า ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการสร้างตราสินคา้ 
(Brand) ให้เป็นท่ีรู้จกั โดยเน้นท่ีการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีเอกลกัษณ์ มีการใช้วสัดุท่ีมีสีสันให้
ดึงดูดใจลูกคา้ ซ่ึงจากผลการศึกษายงัพบว่า รูปแบบและสีสันดึงดูดใจ เป็นประเด็นหลกัในการ
พิจารณาหรือให้ความส าคัญการเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ดังนั้ น ทาง
ผูป้ระกอบการ ควรให้ฝ่ายออกแบบศิลป์พฒันาการออกแบบรูปแบบและสีสันของผลิตภณัฑ์ให้มี
ความน่าสนใจยิง่ข้ึนเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้ เช่น การเลือกสีสันและการออกแบบเฉพาะ
สินคา้ในแต่ละฤดูกาล/เทศกาล และมีการประกาศเป็น Color of the Year มาเป็นสีชูโรงของ 
Collection ใหม่ๆ ไปจนถึงการออกสินคา้รุ่นพิเศษท่ีผลิตเป็นจ านวนจ ากดั (Limited Edition) เพื่อ
กระตุน้ความสนใจ และสร้างความทนัสมยัให้แก่สินคา้อยูเ่สมอ นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการควรมี
การระบุรายละเอียดของผูป้ระกอบการบนบรรจุภณัฑใ์หช้ดัเจน เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล์ เป็น
ตน้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ในการติดต่อกลบั ยิ่งไปกว่านั้น ทางผูป้ระกอบการอาจมี
การสร้างเร่ืองราว (Story) ต่างๆของผลิตภณัฑแ์ต่ละแบบ เพื่อผกูโยงเร่ืองราวเหล่านั้นเขา้กบัตวัของ
ผลิตภณัฑ์ และยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นการดึงดูดลูกคา้ให้ซ้ือสินคา้มากข้ึนและกลบัมา
ซ้ือซ ้ าอีกคร้ัง ดว้ย 

 
ด้านราคา  
จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ สูงสุด 3 

ล าดบัแรก คือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้รองลงมาคือ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก
และ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้ ตามล าดบั ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัใน
เร่ือง การตั้งราคาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกับคุณภาพ และผูป้ระกอบการควรมีการส ารวจตลาด
เพื่อให้ทราบราคาตลาดของผลิตภณัฑ์ในหมวดเดียวกนั ตลอดจนมีสินคา้ในหลายรูปแบบและ
ระดบัราคาให้ลูกคา้ได้เลือกสรร และควรช้ีแจงราคาให้ลูกคา้ทราบอย่างชัดเจน เพื่อความความ
ถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้ ดว้ย 
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นอกจากนั้น จากการศึกษายงัพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นราคาเร่ืองสินคา้มีหลายระดบัราคาให้
เลือก และสามารถต่อรองราคาได ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก ดงันั้น ผูป้ระกอบการ ควร
น าเสนอราคาสินค้าในระดับท่ีสามารถต่อรองราคาได้อีกจากราคาป้าย โดยมีการก าหนดให้
พนกังานขายสามารถใหส่้วนลดไดสู้งสุดไม่เกินก่ีเปอร์เซ็นต ์เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม ทางผูป้ระกอบการควรมีการเน้นย  ้ากบัพนกังานในการอธิบายถึงเร่ืองราว
ความประวติัความเป็นมาของสินคา้ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้ (Perceived Value) ของ
ตวัผลิตภณัฑ ์และมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาลูกคา้ ซ่ึงจะท าใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย 
และเต็มใจจะจ่าย (Willingness To Pay) โดยลูกคา้จะไม่เพียงไดแ้ต่ตวัสินคา้ แต่ยงัไดเ้ร่ืองราวของ
ตวัสินคา้นั้นมาอีกดว้ย  
 
 ด้านสถานที ่ 

จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ สูงสุด 3 
ล าดับแรก คือ การท่ีลูกค้าสามารถเลือกซ้ือ และหยิบดูสินค้าในร้านได้เองอย่างอิสระ โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งให้พนักงานหยิบให้ทุกคร้ังไป รองลงมาคือ สินคา้ของหน้าร้าน/ แผงขายของ มีการ
จดัเรียงสินค้าเป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือและ มีเว็บไซด์ของร้านให้รายละเอียด
ชดัเจน ตามล าดบั ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในเร่ือง อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ 
โดยท่ีลูกสามารถเลือกซ้ือ และหยิบดูสินคา้ในร้านไดเ้องอยา่งอิสระ หากลูกคา้ตอ้งการทราบขอ้มูล
เพิ่มเติม จึงส่งพนกังานขายเขา้ไปให้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ และควรให้ความส าคญักบัเร่ือง
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหนา้ร้านดว้ย โดยผูป้ระกอบการควรจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้
สะดวกต่อลูกคา้ในการเลือกสินคา้ดว้ย เช่น มีการจดัแยกประเภทของวสัดุท่ีใช้ท าพวงกุญแจ หรือ
แยกประเภทตาม Collection ต่างๆ เป็นตน้ และเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวบางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบั
ประเภทของสินคา้ ท าใหห้าส่ิงท่ีตนตอ้งการไดล้ าบาก ควรมีการตั้งป้ายสินคา้ท่ีมีความชดัเจนและมี
ค าอธิบายประกอบเพิ่มเติมด้วย นอกจากนั้นผูป้ระกอบการควรจดัท าเว็บไซด์ของร้านอย่างเป็น
รูปธรรม โดยใหร้ายละเอียดสินคา้อยา่งชดัเจน เพื่อให้ลูกคา้สามารถดูรายละเอียดของสินคา้ไดก้่อน
จะมาท่ีร้าน หรือ สามารถสั่งซ้ือผา่นทางเวบ็ไซดไ์ดอี้กดว้ย 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ สูงสุด 3 

ล าดบัแรก คือ พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ 
มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมากและ พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูล
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เก่ียวกบัสินคา้ได้ ตามล าดบั ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองการอบรมพนกังาน
อบรม ปลูกฝังจิตส านึกดา้นการบริการ หรือ การสร้างจิตส านึกในงานบริการ (Service Mind) ในแก่
พนักงานด้วย รวมถึงการอบรมเร่ืองข้อมูลของผลิตภณัฑ์ของทางร้านด้วย ซ่ึงนอกจากจะมีการ
อบรมอย่างจริงจงัแลว้ การจูงใจโดยการให้รางวลักบัพนกังานดีเด่นในดา้นการบริการ ก็เป็นอีกวิธี
หน่ึงในการพฒันางานบริการใหดี้ยิ่งข้ึน และผูป้ระกอบการควรพิจารณาส่วนลดให้ลูกคา้หากมีการ
ซ้ือในปริมาณมากดว้ย 

นอกจากนั้น จากการศึกษายงัพบว่า ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด เร่ืองการให้
ส่วนลดและการแถมสินคา้เม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมากนั้น เป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าหัตถกรรมพวงกุญแจในระดับมาก ดังนั้นผูป้ระกอบการก็ไม่ควรละเลยในการน าเสนอ
ส่วนลดและของแถมให้กบักลุ่มลูกคา้ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ และยงัเป็นการเพิ่ม
โอกาสการขายใหก้บัผูป้ระกอบการอีกดว้ย 

ยิง่ไปกวา่นั้น หากผูป้ระกอบการรายใดท่ีมีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 31 ปีเป็นหลกั ควรเนน้
การประชาสัมพนัธ์ร้านผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ เน่ืองจากลูกคา้
ในกลุ่มดงักล่าว ให้ปัจจยัย่อยดา้นน้ี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจในระดบั
มาก ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุมากกวา่ 30 ปีข้ึนไป ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปาน
กลางเท่านั้น 


