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          บทคดัย่อ 
 
 การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิกในจงัหวดัล าปาง ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่ีจงัหวดัล าปาง จ านวน 400 ราย  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ  
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก  การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และใช้สถิติเชิงอนุมานเช่น T-test เพื่อการทดสอบ
ค่าเฉล่ียความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม และใช้  F-test เพื่อการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่าง
ของกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่มข้ึนไป   

 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 15,001 – 20,000 บาท ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง จ านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียวจงัหวดัล าปาง (รวมคร้ังน้ี) 
คือ มากกว่า 4 คร้ังข้ึนไป และวตัถุประสงค์หลกัในการเดินทางมาท่ีจงัหวดัล าปาง คือ ท่องเท่ียว/
พกัผอ่น  

ผลการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก ในจงัหวดั
ล าปาง  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก คือ เพื่อเป็น
ของฝาก และผลิตภณัฑ์เซรามิกท่ีมกัจะซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ ถว้ย ชาม และชอ้นเซรามิก การให้ความส าคญั
ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก คือ การออกแบบของสินคา้   บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิกมากท่ีสุด คือ ตวัเอง  แหล่งท่ีนิยมซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิกในจงัหวดัล าปาง  
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คือ ศูนยแ์สดงและจ าหน่ายเซรามิกและหตัถอุตสาหกรรม ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง และแหล่งท่ีท า
ให้รู้จกัผลิตภณัฑ์เซรามิก ในจงัหวดัล าปาง คือ ป้ายโฆษณา และส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์
เซรามิก ในคร้ังล่าสุด คือ 301- 500 บาท  
  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ซ้ือในระดบัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  และให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ส าหรับปัจจยัยอ่ย 10 ล าดบัแรกท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิกในจงัหวดัล าปาง  มี
ดงัน้ี 1)  มีรูปแบบให้เลือกซ้ือหลากหลาย  มารยาทและการบริการของพนกังานขาย  2) ประโยชน์ใช้
สอย และ แหล่งจ าหน่าย เขา้ถึงง่าย  3) มีการออกแบบรูปแบบใหม่ๆเสมอ  4) มีการบรรจุภณัฑ์เพื่อ
การขนส่งท่ีปลอดภยั และสถานท่ีจอดท่ีจอดรถสะดวก  5) ความแข็งแรง คงทน  6) พนักงานขายมี
ความช านาญในการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์เซรามิกอยา่งถูกตอ้ง 7) มีกล่องบรรจุภณัฑเ์พื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้        
8) สามารถต่อรองราคาได ้ 9) มีการประชาสัมพนัธ์ของทางจงัหวดัล าปางในการจดังานประจ าจงัหวดั
เช่น งานเซรามิก งานรถไฟ  เป็นตน้  10) มีความประณีตของช้ินงาน 
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ABSTRACT 
 
 This independent study aimed to investigate marketing mix affecting Thai tourists 
towards buying ceramics in Lampang province. Samples of this study were specified to 400 Thai 
tourists who traveled to Lampang province. Questionnaires were used as the tool to collect data and 
distributed to those samples in accordance with the convenience selection method.  Data obtained 
were then analyzed by the use of descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, and 
mean, as well as inferential statistics, including T-test to examine the different means of 3 samples 
groups or more. 
 The studied results presented that respondents were male in the age of 31-40 years old, 
earned average monthly income at 15,001-20,000 Baht and resided in the central region. They had 
visited Lampang province (including this time) for more than 4 times mainly for sightseeing/leisure 
purpose. 
 Based upon the study on behavior of Thai tourists towards buying ceramics in 
Lampang province, the findings indicated that most respondents bought the ceramics for souvenirs. 
The ceramics that they often bought the most were ceramic cups, bowls, and spoons.  In buying a 
ceramic product, they paid concern on product design. Person influencing to their buying decision 
the most was the respondents themselves. Place in Lampang where they mostly bought the ceramics 
from was Ceramic and Industrial Craft Center, Tambon Sala, Koh Kha district, Lampang province. 
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Source of information where they learned about the ceramics in Lampang province was the 
billboard. Most of them spent 301-500 Baht for their latest purchase of ceramics. 
 Results of the study on marketing mix factors showed that product factor affected the 
respondents towards buying ceramics at the highest level; followed by place, price, and promotion 
factors which affected them at high level.   
 Hereafter were shown the top ten elements affecting the respondents towards buying 
ceramics in Lampang province: 1) various product designs, and manner and service of sale-persons, 
2) product usefulness and easy accessibility to the place of distribution, 3) always having new 
designs, 4) safe package for delivery and convenient parking space, 5) product strength and 
durability, 6) having professional sale-persons who provided correct product information, 7) having 
package to increase product value, 8) negotiable prices, 9) getting promoted in provincial events of 
Lampang such as Ceramic Fairs and Horse Carriage and Train Memorial Day, and 10)  product 
fineness.  
 


