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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.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  หลกักำรและเหตุผล 
เป็นเวลากว่า 11 ปี ท่ีภาคการท่องเท่ียวไทยขยายตัวอย่างก้าวกระโดด จากเดิม

นกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้เดือนละ 1 ลา้นคน เป็นเดือนละ 2 ลา้นคน แมแ้ต่ในปี 2556 ท่ีเศรษฐกิจโลก
ชะลอตวั แต่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติยงัคงเขา้มาประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง สร้างรายได้ไม่ต ่ากว่า 
10.8% ของ GDP (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) แต่หลังจากประเทศไทยประสบปัญหาทาง
การเมืองตั้งแต่ปลายปี 2556 สถานการณ์การท่องเท่ียวกลบัแย่ลงอย่างเห็นได้ชดั หลงัการยึดอ านาจ
รัฐประหารเม่ือกลางปี 2557 ไดมี้การจดัตั้งรัฐบาลโดยมี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีไดมี้นโยบายในการกระตุน้เศรษฐกิจ ดว้ยการส่งเสริมให้ไทยเท่ียวไทย ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
นโยบาย 11 ดา้น นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ เห็นไดจ้ากจ านวน
นกัท่องเท่ียวขยายตวัสูงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้จ  านวนนักท่องเท่ียวในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 
ขยายตวัเฉล่ีย 22.5% ในขณะท่ีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 71.9% ซ่ึงเป็นอตัราการเขา้พกัเฉล่ีย
สูงสุดในรอบ 23 เดือน (รายงานสภาพฒัน์ , 2557) มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2558 ภาคการท่องเท่ียว
ไทยยงัเป็นหน่ึงในแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย โดยตน้ปี 2558 ภาครัฐต่างเร่งท าการประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวไทยอย่างเขม้ขน้ การจดัแคมเปญต่างๆ การท าตลาดในจงัหวดัท่องเท่ียวหลกั และยงั
ขยายการท าตลาดไปยงัจงัหวดัท่องเท่ียวรอง การไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นมาตรการ
ดา้นภาษี หรือการจดักิจกรรมกระตุน้การท่องเท่ียวทุกเดือน (ศูนยว์จิยักสิกร 2558)  

การท่องเท่ียวภาคเหนือมีหลายจงัหวดัท่ีมีความโดดเด่น จงัหวดัล าปางก็เป็นจงัหวดัหน่ึง
ท่ีมีศกัยภาพในดา้นการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดเ้ลือกจงัหวดัล าปางให้เป็น “เมือง
ต้องห้าม..พลาด” หน่ึงใน 12 จังหวดัจากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเท่ียว ให้
นักท่องเท่ียวได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ภายใต้ “เมือง..ท่ีไม่หมุนตาม
กาลเวลา” ซ่ึงเป็นเสน่ห์ท่ีโดดเด่นของจงัหวดัล าปาง แมเ้วลาจะผ่านไปก่ีปี แต่จงัหวดัล าปางก็ยงัคง
รักษาเอกลกัษณ์ดั้งเดิมไวอ้ยา่งสมบูรณ์แบบมากท่ีสุด ทั้งรถมา้ สถาปัตยกรรม วดัวาอารามศิลปะพม่า
ท่ีมีมากท่ีสุดในประเทศไทย รวมถึงงานประเพณีและวิถีชีวิตดั้ งเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมือง
ล าปาง ไม่พึ่งพาความหรูหรา หรือทนัสมยัมากจนเกินไป จงัหวดัล าปางถึงจะมีนกัท่องเท่ียวไม่มากแต่
ก็เพิ่มข้ึนทุกปี จากปี 2556 มีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเขา้มาเท่ียวท่ีล าปาง 760,000 คนต่อปี ขณะน้ีคาดวา่
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เพิ่มข้ึนท่ีร้อยละ 6  มีมูลค่าการใช้จ่ายในภาคธุรกิจท่องเท่ียวจาก 2,300 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 10  
จากมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเท่ียวทั้ งนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และคาดวา่ในปี 2558 เม่ือเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะมีนกัท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก (ส านักประชาสัมพนัธ์, 2557)  นอกจากความมีเสน่ห์ของเมืองแล้ว จงัหวดั
ล าปางยงัมีสินคา้ OTOP ท่ีสร้างช่ือเสียง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์กระดาษสา ไมแ้กะสลกับา้นหลุก อ าเภอแม่
ทะ ขา้วแต๋น และ ผลิตภณัฑ์เซรามิก ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของจงัหวดัล าปาง
เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง และเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดเ้ขา้จงัหวดัล าปางเป็นอนัดบัตน้ๆ มีการ
จา้งงานสูง สร้างอาชีพให้กบัคนในทอ้งถ่ิน และยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศดว้ยการ
ส่งออกเป็นอย่างมาก ปัจจุบนัจงัหวดัล าปางมีการก าหนดยุทธ์ศาสตร์จงัหวดัในการพฒันาให้จงัหวดั
ล าปางเป็นเมืองเซรามิก และได้ก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง คือ “Lampang : Green & Clean & 
Ceramic” ตั้งเป้าหมายหลกัคือ ส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิตสินคา้ OTOP และผลิตภณัฑ์เซรามิกค
รบวงจรให้ก้าวไปสู่เมืองเซรามิกแห่งประเทศไทยและอาเซียน และได้มีการจดัสรรงบประมาณในการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ดา้นเซรามิกอยา่งต่อเน่ือง 

 การผลิตและจ าหน่ายเซรามิก ในปี 2558  มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล การขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ การ
จดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนเป้าหมาย รวมถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี
2558 จะท าให้นกัลงทุนต่างชาติเขา้มาขยายการลงทุนเพิ่มมากข้ึน ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีท าให้เกิดความ
ตอ้งการภาคอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มมากข้ึนและส่งผลให้อุตสาหกรรมเซรามิกขยายตวัไปในทิศทาง
เดียวกัน (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , 2557 และแนวโน้มปี 2558) แต่ในขณะเดียวกัน
อุตสาหกรรมเซรามิกก็ยงัตอ้งประสบปัญหาหลายๆดา้น ไม่วา่จะเป็นเร่ือง ตน้ทุนการผลิตโดยเฉพาะ
ตน้ทุนพลงังานและค่าแรงท่ีเพิ่มสูงข้ึน คู่แข่งขนัในต่างประเทศท่ีมีตน้ทุนถูกกว่ามาก ประกอบกบั 
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจยุโรปยงัไม่ฟ้ืนผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ต้องปรับแผนการตลาดเน้น
แนวทางตลาดในประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะตอ้งปรับกระบวนการผลิตเพิ่มมูลค่าสินคา้ เนน้การดีไซน์
เฉพาะตวัมากข้ึน เนน้ตลาด Mass ไม่ไดแ้ลว้ ตอ้งปรับเพิ่มคุณภาพให้สูงข้ึน ถา้ท าสินคา้ดีเราขายแพง
ข้ึนได ้ซ่ึงอนาคตตอ้งเลิกท าสินคา้คุณภาพต ่า ราคาถูก ( ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2557)  
           จงัหวดัล าปางถือไดว้า่เป็นแหล่งผลิตเซรามิคท่ีส าคญัของประเทศไทย  มีจ านวนผูผ้ลิต
เซรามิคในพื้นท่ีถึงประมาณ 300 ราย  เป็นจ านวนกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผูผ้ลิตเซรามิคทั้งประเทศ 
ประกอบดว้ยผูผ้ลิตขนาดใหญ่ท่ีมีคนงานมากกวา่ 1,000 คนไปจนถึงผูป้ระกอบการขนาดเล็กในระดบั
ครัวเรือนท่ีมีลูกจา้งเพียง 1-2 คน เป็นสถานประกอบการท่ีมีอายุประกอบการตั้งแต่ 1 ถึงเกือบ 50 ปี  
สินคา้ท่ีผลิตตั้งแต่งานเซรามิคเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง เช่น กระเบ้ือง, เคร่ืองสุขภณัฑ,์ ลูกกรงแกว้, หรือ 
ลูกถว้ยไฟฟ้า ไปจนถึงเคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหารและของช าร่วยเคร่ืองประดบัและตกแต่งบา้นตลอดจน



 

 3 

งานศิลปะต่าง ๆ โดยอุตสาหกรรมเซรามิคน้ีถือไดว้า่เป็นแหล่งการจา้งงานทอ้งถ่ิน ทั้งแรงงานธรรมดา
และแรงงานมีฝีมือจ านวนมาก  ตลอดจนน าความเจริญสู่ทอ้งถ่ินของจงัหวดัล าปาง และสามารถสร้าง
รายไดจ้ากยอดขายเซรามิคไดป้ระมาณ 5 – 6 พนัลา้นบาท เป็นการส่งออกประมาณ 1.5 - 2.0 พนัลา้นบาท
ต่อปี  ซ่ึงในระยะท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมเซรามิคของล าปาง ไดข้ยายตวัอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดในอตัรา
ร้อยละ 5 ต่อปี อย่างสม ่าเสมอ  (ศูนยว์ิจยัธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัโยนกล าปาง 2557) ปันจุบนั
ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหารและของประดบัตกแต่งเป็นผลิตภณัฑ์เซรามิกท่ีไดรั้บความ
นิยมทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เม่ือดูจากภาคการส่งออกเซรามิก 5 ประเภทหลกั ปี 
2554-2557 (ม.ค – เม.ย.) จะเห็นได้ว่าเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารเป็นสินคา้เซรามิกท่ีทางประเทศไทย
ส่งออกมากท่ีสุดถึง 7,619.71 ลา้นบาทและของประดบัตกแต่ง 157.5 ลา้นบาท (ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม , 2557) ในส่วนของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขา้มาในจงัหวดัล าปาง ผูศึ้กษาไดไ้ป
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเซรามิกของจงัหวดัล าปาง 3 รายซ่ึงได้ขอ้มูลดงัน้ี  โรงงานธนบดีเซรามิก 
จงัหวดัล าปาง ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า แนวโน้มยอดขายเซรามิกให้กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยเพิ่มข้ึนมาก 
หากโฟกสัไปท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเน่ืองจากรัฐบาลส่งเสริมให้มีการท่องเท่ียวภายในประเทศมาก
ยิง่ข้ึน เห็นไดจ้ากการท่ีรัฐบาลประกาศวนัหยุดให้หยดุยาวในช่วงเทศกาลและนิสัยของคนไทยเท่ียวท่ี
ไหนตอ้งซ้ือของฝากเป็นท่ีระลึก ให้กบัเพื่อน ญาติและบุคคลใกล้ชิดเสมอ ส่วนประเภทผลิตภณัฑ์
เซรามิกท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยนิยมซ้ือคือ ผลิตภณัฑ์ตกแต่ง เช่น พวกแจกนั/ชุดเซรามิกในห้องน ้ า 
รองลงมา คือ  ผลิตภณัฑ์เซรามิก ประเภทของท่ีระลึก เช่น พวกออมสิน เสาหลกักิโล อ่ืนๆ  และ พวก
จาน ชาม และชามไก่   ส่ิงท่ีจูงใจให้นักท่องเท่ียวชาวไทยซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิกประเภทต่าง ๆ  ก็คือ 
ลกัษณะการใชง้าน บรรจุภณัฑ์ ราคา เร่ืองราวของสินคา้นั้นๆ เช่น มาจงัหวดัล าปางก็ตอ้งซ้ือชามไก่ ( 
จิระเดช  ศรีธาวชัร. 2558, 5 กุมภาพนัธ์. สัมภาษณ์) และสัมภาษณ์ผูค้ ้าเซรามิกเพิ่ม อีก 2 ราย คือ 
โรงงานล าดวนเซรามิก และ โรงงานพระบาทเคร่ืองเคลือบ สรุปไดว้่านกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมท่ีจะ
ซ้ือ แกว้ จาน ชาม โดยเฉพาะ จานไก่ ถว้ยไก่ เน่ืองจากเป็นสัญลกัษณ์ของ จงัหวดัล าปาง อีกทั้งราคา
ถูก นกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมซ้ือไปเป็นชุดไปเป็นของฝาก และในส่วนพวกของตกแต่ง ประดบั ของ
ท่ีระลึก ถือว่าเป็นตวัเสริมรายไดเ้ท่านั้น( ล าดวน พรพิชยั. รัตนา สินวรรณกุล. 2558, 5 กุมภาพนัธ์.  
สัมภาษณ์) จากการท่ีผูศึ้กษาไดไ้ปสัมภาษณ์ทั้ง 3 โรงงานสรุปไดว้่า   นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้มา
จงัหวดัล าปางนั้น ส่วนใหญ่นิยมท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหารเช่น ถว้ย จาน แกว้เซรามิก 
ประมาณ 60% ผลิตภณัฑ์ประเภทตกแต่งและของท่ีระลึก อีกประมาณ 40 % (ตวัเลขดงักล่าวไดจ้าก
การประมาณการของผูป้ระกอบการ 3 รายได้แก่ โรงงานล าดวนเซรามิก โรงงานพระบาทเคร่ือง
เคลือบ และโรงงานธนบดีเซรามิก ผูใ้หส้ัมภาษณ์) 
 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัล าปางในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิกเพื่อน าผลใน
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การศึกษามาเป็นแนวทางให้กบัโรงงานผูผ้ลิตเซรามิกเพื่อใช้ในการปรับปรุงวางแผนและก าหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาด อีกทั้ งยงัเป็นข้อมูลให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะลงทุนผลิตเซรามิกประเภท
เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารและของประดับตกแต่ง ของท่ีระลึก เพื่อท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนการตลาดและปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือผลิตภณัฑ์เซรา
มิกในจงัหวดัล าปาง 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือผลิตภณัฑ์เซรา
มิกในจงัหวดัล าปาง 
 2. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน 
จงัหวดัล าปาง         
 3.  ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เซรา
มิกใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการลูกคา้ต่อไป 
 

1.4 นิยำมศัพท์ 
   ส่วนประสมกำรตลำด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดเป้าหมาย ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย และ การ
ส่งเสริมการตลาด 
                     ผลิตภัณฑ์เซรำมิก หมายถึง ผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา ประเภท เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อาหาร
ได้แก่ จาน ชาม ถ้วย ช้อนเซรามิก แก้วน ้ า แก้วกาแฟ เป็นตน้ และของประดบัตกแต่งของท่ีระลึก
ไดแ้ก่ ตุก๊ตาตกแต่งสวน แจกนั อุปกรณ์ตกแต่งเซรามิกในหอ้งน ้า ของท่ีระลึกเซรามิกต่างๆ เป็นตน้ 
  นักท่องเที่ยวชำวไทย หมายถึง บุคคลชาวไทยท่ีมีสัญชาติ หรือเช้ือชาติไทย ท่ีเดินทาง
จากสถานท่ีถ่ินพ านกัถาวรของตนไปยงัจงัหวดัล าปาง โดยอาจจะมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผอ่นเยี่ยม
ญาติ ศึกษาหาความรู้ การศาสนา ประชุม ติดต่อธุรกิจ รักษาสุขภาพ หรือประกอบภารกิจอ่ืนๆเป็นตน้
(ส านักบริการข้อมูลและสารสนเทศ ,2555:ออนไลน์) ซ่ึงหมายรวมถึง ผูเ้ดินทาง 2 ประเภท คือ 
นกัท่องเท่ียว และ นกัทศันาจร 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เซรามิกในจงัหวดัล าปาง  มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

       1) ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2552) 
             Philip Kotler (อ้างอิงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ , 2552) ได้กล่าวไวว้่าการวิเคราะห์ให้

ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการวิจยัหรือคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของ
ผูบ้ริโภคโดยใช้ค  าถามช่วยในการวิเคราะห์เพื่อคน้หาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

         1.  ใครบา้งอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อใหท้ราบ
ถึงลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 4 ด้าน คือ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา หรือจิต
วเิคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์ 
                     2.  ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ (Object) คือ ตอ้งการคุณสมบติัหรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์
(Product component) และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง (Competitive differentiation) 
                     3.  ท าไมผู ้บริโภคจึงได้ตัดสินใจซ้ือ (Why does the consumer buy?)เป็นค าถามเพื่อ
ตอ้งการทราบวตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการดา้น
ร่างกายและดา้นจิตวทิยา 
                      4.  ใครบา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?)เป็นค าถาม
เพื่อต้องการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้
                      5.   ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?)เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ซ้ือช่วงเดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของ 
เดือน ช่วงเวลาใดของวนั ซ้ือในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 
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                       6.   ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?)เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบ
ถึงช่องทางหรือแหล่ง(Outlets)ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเช่น ห้างสรรพสินคา้  ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายของ
ช า เป็นตน้ 
                        7.   ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบ
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ(Operations) ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูลการ 
การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกหลงัการซ้ือ 
                       2)  ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
                         Philip Kotler (อา้งในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ,2552) ไดใ้หค้วามหมายของส่วน 
ประสมการตลาด  (Marketing mix) หมายถึง  เค ร่ืองมือการตลาดท่ี ธุรกิจต้องใช้เพื่ อให้บรรลุ
วตัถุประสงคก์ารตลาดในตลาดเป้าหมายหรือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของกลยุทธ์การตลาดท่ีธุรกิจ
ตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย หรือเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุม
ได้ ซ่ึงบริษัทต้องใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายโดยทั่วไปส่วนประสม
การตลาดประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) หรือเรียกวา่ 4Ps 
                                1. ดา้นผลิตภณัฑ(์Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความ 
จ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะเป็นสินคา้มี
ตวัตนหรือเป็นบริการซ่ึงไม่มีตวัตนก็ได ้คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ย ประโยชน์ คุณภาพรูปร่าง
ลกัษณะ บรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ และเป็นสินคา้ลกัษณะต่างๆท่ีสามารถสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้ง
ห้า คือ รูป รส  กล่ิน  เสียง สัมผสั  ตลาดจนคุณสมบัติท่ีสามารถสนองความต้องการด้านสังคม 
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์าร หรือบุคคล 
                               2. ด้านราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินหรือส่ิงท่ีต้องจ่าย
ส าหรับการไดม้าซ่ึงบางส่ิง ซ่ึงเป็นราคาของสินคา้ในรายการผลิตภณัฑ์รวมตน้ทุนส่วนลด ส่วนยอม
ให ้ระยะเวลาการช าระเงินและระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือ และอ่ืนๆ 
                              3.  ด้านสถานท่ี  หรือด้านการจัดจ าหน่าย  (Place หรือ  Distribution) หมายถึง
โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการ
จากองค์การไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบนัการตลาด ส่วน
กิจกรรมจะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ยการขนส่ง การคลงัสินคา้ และการ
เก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
                              3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of distribution หรือ Distribution Channel 
หรือ Marketing channel) หมายถึงกระบวนการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ 
ซ่ึงอาจจะมีหลายขั้นตอนและตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายบริษทั หรือเป็นองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกนั
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ซ่ึงช่วยน าผลิตภณัฑ์หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค หรือหน่วยธุรกิจ เพื่อการใชห้รือการบริโภค ในระบบ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct 
channel) จากผูผ้ลิต ไปยงัผูบ้ริโภค และใชช่้องทางออ้ม (Indirect channel) จากผูผ้ลิตผา่นคนกลางไป
ยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
                            3.2 การกระจายตวัสินคา้หรือการสนับสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด(Physical 
Distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน 
และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุด
สุดทา้ยในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไร การกระจายตวัสินคา้ท่ี
ส าคัญมีดังน้ี (1) การขนส่ง (Transportation) (2) การเก็บรักษาสินค้า (Storage)และการคลังสินค้า 
(Warehouse) (3) การบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory management) 
                             4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล
ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างความเช่ือถือ เพื่อสร้างทศันคติท่ีดี เพื่อแจง้ข่าวสาร เพื่อจูงใจให้เกิด
ความตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจ าในผลิตภณัฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือถือ
หรือพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจเป็นการขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal selling) และ
การขายโดยไม่ใชพ้นกังานขาย (Non-personal Selling) การส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัคือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ 
  
2.2  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 ณัฐนันท์  ผลเจริญ (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิกของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามผูป้ระกอบการร้านอาหารจ านวน 200 รายพบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการ ร้านอาหาร ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมในระดับส าคัญมาก ได้แก่ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจยัส่งเสริม
การตลาด ในส่วนปัจจยัด้านสถานท่ีจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรกดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์
ไดแ้ก่ คุณภาพของสินคา้ ดา้นราคาไดแ้ก่ สินคา้แต่ละชนิดมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก ดา้นการส่งเสริม
การตลาดไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการขายดว้ยการลดราคาอยูเ่สมอ  ดา้นการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลางล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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 พมิลรัตน์  ลมิป์ไพบูลย์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้
ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์จากโรงงานเซรามิก ในจงัหวดัล าปาง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามจากลูกคา้ประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกท่ีสั่งผลิตหรือซ้ือผลิตภณัฑ์หลกั ของโรงงานเซรา
มิกท่ีผลิตสินคา้ประเภทของช าร่วยและของประดบัตกแต่ง ซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่มล าปางเซราคลสั
เตอร์ จงัหวดัล าปาง จ านวน 150 ราย พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์จากโรงงานเซรามิก ในจงัหวดัล าปางผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมกบัทุก
ปัจจยัในระดบัมากเรียงระดบัค่าเฉล่ียไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
ดา้นส่งเสริมการตลาด ส าหรับปัจจยัย่อยในแต่ละด้านพบว่าให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
ล าดับแรกดังน้ี ด้านผลิตภณัฑ์ได้แก่ รูปแบบสินค้า ด้านราคาได้แก่ ราคาของสินค้าเหมาะสมกับ
คุณภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มารยาทและการบริการของพนักงานขาย ด้านการจดั
จ าหน่ายไดแ้ก่ การส่งสินคา้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด การส่งสินคา้ถูกตอ้งตามรูปแบบและจ านวนท่ีสั่ง  

 โสภิดา  สันเจริญ (2554) ศึกษาความต้องการของลูกค้าและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหาร 
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้เซรามิ
กบนโต๊ะอาหารของโรงแรมระดบั 3 ดาวข้ึนไปในจงัหวดัเชียงใหม่ หรือผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ
ซ้ือ จ านวน 130 ราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจเป็นระดบั 3 ดาวระยะเวลาการเปิดธุรกิจจนถึงปันจุบนั 5-15 ปี จ  านวนห้องพกัท่ีเปิด
ให้บริการ มากกว่า 50 ห้อง ประเภทห้องอาหาร ห้องจดัเล้ียง ร้านอาหารท่ีมีในกิจการ คือประเภท
ห้องอาหารไทย ผูท่ี้ก  าหนดคุณลกัษณะสินคา้เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารและแหล่งท่ีจะซ้ือและเป็นผูมี้
อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือขั้นสุดท้ายคือ ประธานกรรมการ เจา้ของกิจการ และผูจ้ดัการทัว่ไป ใช้
เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อาหารโดยมียอดในการสั่งซ้ือเคร่ืองใชบ้นโตะ๊อาหารโดยเฉล่ียต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 
บาท ประเภทเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร ท่ีกิจการซ้ือ/ใชใ้นปัจจุบนัมากท่ีสุดคือ สโตนแวร์ โดยผูผ้ลิต/ผู ้
จ  าหน่ายท่ีกิจการ ซ้ือ/ใช ้เคร่ืองใชเ้ซรามิกบนโต๊ะอาหาร คือ จากร้านคา้ส่งทัว่ไป จ านวนโรงงานเซรา
มิก/ผูจ้  าหน่าย ท่ีกิจการสั่งซ้ือไม่เกิน 5 ราย ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบและคุณภาพดี มีลกัษณะการสั่งซ้ือ
สินคา้ประเภทเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารของกิจการคือ สั่งผลิตตามรูปแบบของกิจการเอง และสั่งตาม
แบบท่ีโรงงานมีอยู ่ประเภทเคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหาร ท่ีกิจการเลือกนอกเหนือจากเซรามิก คือ ประเภท
ไมแ้ละนโยบายในการจดัซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหารทดแทนของเก่าท่ีช ารุดระยะเวลา
ในการเปล่ียน เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารทุก 1 ปี ปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้เคร่ืองใช้บนโต๊ะ
อาหารคือ ภาวะเศรษฐกิจ 
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 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองใชเ้ซรามิกบนโต๊ะอาหารของ
โรงแรม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ดา้นราคา  ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีให้ระดบัท่ีมี
ผลในระดบัมากล าดบัแรกดงัน้ี  ดา้นผลิตภณัฑ์  ไดแ้ก่ อายุการใช้งาน  ความแข็งแรง ทนทาน  ดา้น
ราคา ไดแ้ก่ สามารถต่อรองราคาได ้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์
ในการจดัส่งของประเภท/ชนิดสินคา้ท่ีสั่ง  ด้านการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ เง่ือนไขการรับเปล่ียน
หรือคืนสินคา้  
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกในจงัหวดัล าปาง  มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

        
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
                 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
                         ขอบเขตเน้ือหาจะเป็นการศึกษาถึง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาว
ไทยในจงัหวดัล าปางในการซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก ซ่ึงประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการตลาด ในส่วนพฤติกรรมจะเป็นการศึกษาวา่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ี
ไหน และซ้ืออยา่งไร 
                  3.1.2 ขอบเขตประชากร 
                    ประชากรในการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิกซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี 
หมายถึง เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่ีจงัหวดัล าปางเท่านั้น  
                  3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
                                ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตวัอย่างจ านวน 400 ราย ด้วยวิธีการเลือกสุ่ม
ตวัอยา่งแบบไม่ทราบประชากร (Ken black, 2007) 

 
                             โดยท่ี 

 n    คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 คือ  ค่าความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด ( ณ ระดบัท่ีความเช่ือมัน่ 95%=1.96) 

         คือ  ค่าประมาณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร= (ค่าสูงสูด – ค่า
ต ่าสุด) /4  เม่ือ Scale ท่ีใชเ้ป็นช่วงคะแนน 1-5 = (5-1)/4=1 

 E คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(Maximum allowable error)  
ก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.10 จาก scale 1-5  
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แทนค่าในสูตร       

 
 ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 ราย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดป้รับขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ านวน 400 คน โดยวธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจะใชก้ารสุ่มแบบสะดวก 
กบั นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาในจงัหวดัล าปางเท่านั้น 

 
3.2 วธีิการศึกษา 
                       3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                              ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์
เซรามิก ตามแหล่งท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทย หาซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิกไดแ้ก่ ศูนยแ์สดงและจ าหน่ายเซรา
มิกและหัตถอุตสาหกรรม ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปางตลาดหน้าโรงเรียนเทศบาล  4  
ตลาดเซรามิก ตลาดตามเส้นทางท่องเท่ียวล าปาง-เชียงใหม่ ตลาดเซรามิกหน้าจวนผูว้่า และจ าหน่าย
โดยตรงกบัลูกคา้โดยผา่น OUTLET ของโรงงานท่ีผลิตในแต่ละท่ีใน จงัหวดัล าปาง จ านวน 400 ราย 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้จาก
เอกสาร งานวจิยั เอกสารอา้งอิงต่างๆ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและเวบ็ไซดท์างอินเตอร์เน็ตท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
                     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
                     ส่วนท่ี 1 คือ  ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ 
  ส่วนท่ี 2 คือ  ขอ้มูลพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ในจงัหวดัล าปาง ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออยา่งไร       
                    ส่วนท่ี 3 คือ  ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยใน จงัหวดัล าปาง ในดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี และ ส่งเสริมการตลาด 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
                   ข้อมูล ท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิ เคราะห์โดยใช้ส ถิ ติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  
และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่  T-test เพื่อการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ 
จ าแนกตามเพศ  และใช้  F-test เพื่อการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่มข้ึนไป
คือ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   และน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย    
 ส าหรับแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 และ 2 เป็นขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม
ของผูต้อบแบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าความถ่ี และค่าร้อยละ  ส าหรับขอ้มูลในส่วนท่ี 3 ซ่ึง
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 
ระดบั และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2546: 75)  
     ระดับคะแนน  ระดับทีม่ีผลต่อการซ้ือ 

 5  มากท่ีสุด 
       4  มาก 

 3  ปานกลาง 
 2  นอ้ย 

    1  นอ้ยท่ีสุด 
                        ผลคะแนนท่ีได้จากผูต้อบแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อมก าหนด
เกณฑก์ารแปลความหมายแต่ละระดบัตามช่วงคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 
                                          ค่าเฉลีย่   จัดอยู่ในระดับ 
                     4.50 - 5.00   มีผลในระดบัมากท่ีสุด 
                     3.50 – 4.49   มีผลในระดบัมาก  
                     2.50 – 3.49   มีผลในระดบัปานกลาง 
                     1.50 – 2.49     มีผลในระดบันอ้ย 
                     1.00 – 1.49   มีผลในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
3.5 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานวจัิยและรวบรวมข้อมูล 
                        การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งจะด าเนินการท่ี แหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เซรา
มิก 5 แห่ง คือ ศูนยแ์สดงและจ าหน่ายเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง  ตลาดเซรามิกหน้าโรงเรียนเทศบาล 4   ตลาดเซรามิกตามเส้นทางท่องเท่ียวจงัหวดั 
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ล าปาง-เชียงใหม่ ตลาดเซรามิกหนา้จวนผูว้า่จงัหวดัล าปาง  OUTLET ของโรงงานท่ีผลิตเซรามิกของ
แต่ละโรงงาน  และคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 
3.6  ระยะเวลาในการศึกษา  
 ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน กรกฎาคม  2558  ช่วงเวลาเก็บ
ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกในจงัหวดัล าปาง  สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 4.2 ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิก ใน
จงัหวดัล าปาง  
 ส่วนท่ี 4.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิก ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัล าปาง 

ส่วนท่ี 4.4  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิก ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัล าปาง  จ าแนกตามเพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 
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ส่วนที ่4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 209 52.2 
หญิง 191 47.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.1  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 52.2  เป็นเพศหญิง     
ร้อยละ 47.8 
 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 21 ปี 32 8.0 
21 – 30 ปี 113 28.2 
31 – 40 ปี 139 34.8 
41 – 50 ปี 68 17.0 
50 ปีข้ึนไป 48 12.0 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีอาย ุ31-40 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 34.8 

รองลงมาคือ อาย ุ21-30 ปี ร้อยละ 28.2  อาย ุ41-50 ปี 17.0 อาย ุ50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 12.0 และอาย ุ        
ต  ่ากวา่  21 ปี ร้อยละ 8.0 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 53 13.3 
10,000 – 15,000 บาท 101 25.2 
15,001 – 20,000 บาท 160 40.0 
20,001 – 25,000 บาท 53 13.3 
25,001 – 30,000 บาท 27 6.7 
30,000 บาทข้ึนไป 6 1.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 
20,000 บาท ร้อยละ 40.0  รองลงมาคือ 10,000 – 15,000 บาท ร้อยละ 25.2  ต ่ากวา่ 10,000 บาท และ
20,001 – 25,000 บาท เท่ากนั ร้อยละ 13.3  25,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.7 และ 30,000 บาทข้ึนไป 
ร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

ภาคเหนือ 121 30.2 
ภาคกลาง 155 38.8 
ภาคใต ้ 87 21.8 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 37 9.2 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง ร้อยละ 38.8 
รองลงมาคือ ภาคเหนือ ร้อยละ 30.2  ภาคใต ้ร้อยละ 21.8 และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 9.2 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียว
จงัหวดัล าปาง (รวมคร้ังน้ี) 

จ านวนคร้ังที่เคยมาเทีย่วจังหวดัล าปาง  
(รวมคร้ังนี้) 

จ านวน ร้อยละ 

คร้ังแรก 8 2.0 
2 คร้ัง 44 11.0 
3 คร้ัง 87 21.8 
4 คร้ัง 61 15.2 
มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป 200 50.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียวจงัหวดั
ล าปาง (รวมคร้ังน้ี) คือ มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ 3 คร้ัง ร้อยละ 21.8  4 คร้ัง   
ร้อยละ 15.2  2 คร้ัง ร้อยละ 11.0 และคร้ังแรก ร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามวตัถุประสงคห์ลกัในการ
เดินทางมาท่ีจงัหวดัล าปาง 

วตัถุประสงค์หลกัในการเดินทางมา 
ทีจั่งหวดัล าปาง 

จ านวน ร้อยละ 

ท่องเท่ียว/พกัผอ่น 167 41.7 
ติดต่อธุรกิจ/ท าการคา้ 28 7.0 
ปฏิบติังาน 93 23.3 
ประชุมสัมมนา 43 10.7 
เยีย่มญาติ/เพื่อน 64 16.0 
อ่ืนๆ 5 1.3 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.6  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วตัถุประสงคห์ลกัของท่านในการ
เดินทางมาท่ีจงัหวดัล าปาง คือ ท่องเท่ียว/พกัผ่อน ร้อยละ 41.8 รองลงมาคือ ปฏิบติังาน ร้อยละ 23.3  
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เยี่ยมญาติ/เพื่อน ร้อยละ 16.0  ประชุมสัมมนา ร้อยละ 10.7  ติดต่อธุรกิจ/ท าการคา้ ร้อยละ 7.0 อ่ืนๆ 
ร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 

 

 

ส่วนที่ 4.2 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทยในการซ้ือผลติภัณฑ์เซรามิก ในจังหวดัล าปาง  
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิก 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือผลติภัณฑ์ 

เซรามิก 
จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

เพื่อเป็นของฝาก 270 67.5 1 
เพื่อเก็บเป็นของท่ีระลึก  33 8.25 3 
เพื่อใชส่้วนตวั    170 42.5 2 
อ่ืนๆ 5 1.3 4 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  จากจ านวน 400 ราย 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ซ้ือมาขาย 
 

 

จากตารางท่ี 4.7  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์
เซรามิก คือ เพื่อเป็นของฝาก ร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ เพื่อใชส่้วนตวั ร้อยละ 42.5   และอ่ืนๆ  ร้อยละ 
1.3 ตามล าดบั 

 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามผลิตภณัฑเ์ซรามิกท่ีมกัจะ
ซ้ือบ่อยท่ีสุด 

ผลติภัณฑ์เซรามิกทีม่ักจะซ้ือบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
จาน 276 69.0 2 
ถว้ย ชาม และชอ้นเซรามิก 295 73.8 1 
แกว้น ้า และชุดกาแฟเซรามิก 196 49.0 3 
ของตกแต่ง เช่น แจกนั ตุก๊ตาเซรามิก 186 46.5 4 
ของท่ีระลึก เช่น พวงกุญแจเซรามิก 38 9.5 5 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
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 จากตารางท่ี 4.8  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผลิตภณัฑ์เซรามิกท่ีมกัจะซ้ือบ่อย
ท่ีสุดคือ ถว้ย ชาม และชอ้นเซรามิก ร้อยละ 73.8 รองลงมาคือ จาน ร้อยละ 69.0  แกว้น ้า และชุดกาแฟ
เซรามิก ร้อยละ 49.0  ของตกแต่ง เช่น แจกนั ตุ๊กตาเซรามิก ร้อยละ 46.5  ของท่ีระลึก เช่น พวงกุญแจ
เซรามิก ร้อยละ 9.5 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.5 
 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามการใหค้วามส าคญัในการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก 

การให้ความส าคัญในการเลอืกซ้ือ 
ผลติภัณฑ์เซรามิก 

จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

ความสมบรูณ์ของช้ินงาน 297 74.3 3 
การออกแบบของสินคา้  327 81.8 1 
ประโยชน์ใชส้อย 283 70.8 4 
รูปแบบและสีสันดึงดูดใจ  275 68.8 5 
เป็นท่ีระลึกในการเดินทาง 158 39.5 7 
บริการท่ีดีจากผูข้าย  266 66.5 6 
ราคาไม่แพง 303 75.8 2 
สินคา้ในร้านวางแยกประเภทเป็นหมวดหมู่  110 27.5 9 
โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ  119 29.8 8 
ความมีช่ือเสียงของทางร้าน  9 2.3 10 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  จากจ านวน 400 ราย 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การให้ความส าคญัในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เซรามิก คือ การออกแบบของสินคา้  ร้อยละ 81.8 รองลงมาคือ ราคาไม่แพง ร้อยละ 75.8
ความสมบรูณ์ของช้ินงาน  ร้อยละ 74.3 ประโยชน์ใช้สอย ร้อยละ 70.8 รูปแบบและสีสันดึงดูดใจ    
ร้อยละ 68.8 บริการท่ีดีจากผูข้าย  ร้อยละ 66.5 เป็นท่ีระลึกในการเดินทาง ร้อยละ 39.5โปรโมชั่นท่ี
น่าสนใจ  ร้อยละ 29.8 สินคา้ในร้านวางแยกประเภทเป็นหมวดหมู่  ร้อยละ 27.5 และความมีช่ือเสียง
ของทางร้าน  ร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิก มากท่ีสุด  
บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจในการเลอืกซ้ือ

ผลติภัณฑ์เซรามิก มากทีสุ่ด 
จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

เพื่อน/ผูร่้วมงาน 83 20.8 3 
บุคคลในครอบครัว 92 23.0 2 
แฟน/คู่สมรส 38 9.4 4 
ตวัเอง 187 46.8 1 

รวม 400 100.0  
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก มากท่ีสุด คือ ตวัเอง ร้อยละ 46.8  รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว 
ร้อยละ 23.0  เพื่อน/ผูร่้วมงาน ร้อยละ 20.8 และแฟน/คู่สมรส ร้อยละ 9.4 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามแหล่งท่ีนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์
เซรามิกในจงัหวดัล าปาง  

แหล่งทีนิ่ยมซ้ือผลติภัณฑ์เซรามิกในจังหวดั
ล าปาง 

จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

ศูนยแ์สดงและจ าหน่ายเซรามิกและหตัถ
อุตสาหกรรม ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

170 42.5 
1 

ตลาดหนา้โรงเรียนเทศบาล 4 146 36.5 2 
ตลาดเซรามิกหนา้จวนผูว้า่  127 31.8 4 
ตลาดเซรามิกตามเส้นทางท่องเท่ียวล าปาง-
เชียงใหม่  

146 36.5 
2 

OUTLET ของโรงงานท่ีผลิตในแต่ละท่ีใน 
จงัหวดัล าปาง  

137 34.3 
3 

อ่ืนๆ  14 3.5 5 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  จากจ านวน 400 ราย 

อ่ืน ๆไดแ้ก่ อินทราเอา้ทเ์ลจ  (4 ราย) ต าบลล าปางหลวง  (6 ราย) ม่วนใจ๋  (2 ราย) ขา้งทาง (2 ราย) 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แหล่งท่ีนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก
ในจงัหวดัล าปาง  คือ ศูนย์แสดงและจ าหน่ายเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม ต.ศาลา อ.เกาะคา           
จ.ล าปาง ร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ ตลาดหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ร้อยละ 36.5  ตลาดเซรามิกตามเส้น
ทางท่องเท่ียวล าปาง-เชียงใหม่  ร้อยละ 36.5 OUTLET ของโรงงานท่ีผลิตในแต่ละท่ีใน จงัหวดัล าปาง  
ร้อยละ 34.3ตลาดเซรามิกหนา้จวนผูว้า่  ร้อยละ 31.8และอ่ืนๆ  ร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามแหล่งท่ีท าใหรู้้จกั
ผลิตภณัฑเ์ซรามิก ในจงัหวดัล าปาง  
แหล่งที่ท าให้รู้จักผลติภัณฑ์เซรามิก ในจังหวดั

ล าปาง 
จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

ครอบครัว หรือ ญาติพี่นอ้ง  62 15.5 6 
เพื่อนชาวไทย  102 25.5 3 
หนงัสือน าเท่ียว 33 8.3 8 
หนงัสือพิมพ ์/ นิตยสาร  5 1.3 11 
เวบ็ไซดท์างอินเตอร์เน็ต 35 8.8 7 
 วทิย ุ 7 1.8 10 
ป้ายโฆษณา 212 53.0 1 
งานแสดงสินคา้  77 19.3 5 
รู้ดว้ยตนเอง 85 21.3 4 
การพดูปากต่อปาก (Word of mouth)  111 27.8 2 
บริษทัทวัร์/กรุ๊ปพามา                       25 6.3 9 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แหล่งท่ีท าให้รู้จกัผลิตภณัฑ์เซรา
มิก ในจงัหวดัล าปาง คือ ป้ายโฆษณา ร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ การพูดปากต่อปาก (Word of mouth) 
ร้อยละ 27.8 เพื่อนชาวไทย  ร้อยละ 25.5 รู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 21.3 งานแสดงสินค้า  ร้อยละ 19.3
ครอบครัว หรือ ญาติพี่นอ้ง  ร้อยละ 15.5 เวบ็ไซด์ทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 8.8 หนงัสือน าเท่ียว ร้อยละ 
8.3บริษทัทวัร์/กรุ๊ปพามา  ร้อยละ 6.3   หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร  ร้อยละ 1.3 และวิทยุ  ร้อยละ 1.8 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์
เซรามิก ในคร้ังล่าสุด  

ค่าใช้จ่ายทีซ้ื่อผลติภัณฑ์เซรามิก ในคร้ังล่าสุด จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
ต ่ากวา่ 100 บาท 12 3.0 5 
100 - 300 บาท 112 28.0 2 
301- 500 บาท 189 47.3 1 
501 - 700 บาท 54 13.5 3 
มากกวา่ 700 บาทข้ึนไป 33 8.3 4 

รวม 400 100.0  
 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก 
ในคร้ังล่าสุด คือ 301- 500 บาท ร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ 100 - 300 บาท ร้อยละ 28.0 501 - 700 บาท 
ร้อยละ 13.5 มากกวา่ 700 บาทข้ึนไป ร้อยละ 8.3 และต ่ากวา่ 100 บาท ร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 
 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามวธีิการซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรา
มิก  

วธีิการซ้ือผลติภัณฑ์เซรามิก จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
ซ้ือทนัที 266 66.5 1 
เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนในยา่นเดียวกนัก่อนซ้ือ 92 23.0 2 
ศึกษาคน้หาขอ้มูลก่อนมาซ้ือ 42 10.5 3 

รวม 400 100.0  
 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วิธีการซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก คือ 
ซ้ือทนัที  ร้อยละ 66.5 รองลงมาคือ เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนในยา่นเดียวกนัก่อนซ้ือ ร้อยละ 23.0 และ
ศึกษาคน้หาขอ้มูลก่อนมาซ้ือ ร้อยละ 10.5 
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ส่วนที ่4.3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลในการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เซรามิก 
   ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจังหวดัล าปาง 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั
ที ่

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

รูปแบบสินคา้ สะดุดตา 286 
(71.5) 

47 
(11.8) 

67 
(16.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

8 

สีสนั ลวดลาย 280 
(70.0) 

59 
(14.8) 

59 
(14.8) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

9 

ประโยชน์ใชส้อย 335 
(83.8) 

47 
(11.8) 

18 
(4.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.79 
(มากท่ีสุด) 

2 

มีความประณีตของ
ช้ินงาน 

283 
(70.8) 

88 
(22.0) 

29 
(7.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.64 
(มากท่ีสุด) 

7 

ความแขง็แรง คงทน 330 
(82.5) 

42 
(10.5) 

27 
(6.8) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

5 

น ้าหนกัเบา 122 
(30.5) 

198 
(49.5) 

77 
(19.3) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

4.10 
(มาก) 

13 

มีตรายีห่อ้ (Brand) 143 
(35.8) 

187 
(46.8) 

59 
(14.8) 

8 
(2.0) 

3 
(0.8) 

4.15 
(มาก) 

12 

สามารถแสดงถึง
สญัลกัษณ์ของจงัหวดั
ล าปาง 

174 
(43.5) 

175 
(43.8) 

49 
(12.3) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

4.30 
(มาก) 11 

เป็นงานฝีมือ 244 
(61.0) 

127 
(31.8) 

27 
(6.8) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

10 

มีรูปแบบใหเ้ลือกซ้ือ
หลากหลาย 

339 
(84.7) 

44 
(11.0) 

16 
(4.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

1 

มีการออกแบบรูปแบบ
ใหม่ๆเสมอ 

335 
(83.8) 

40 
(10.0) 

24 
(6.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.77 
(มากท่ีสุด) 

3 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีกล่องบรรจุภณัฑเ์พ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินคา้ 

316 
(79.0) 

50 
(12.5) 

31 
(7.8) 

2 
(0.5) 

1 
(0.3) 

4.70 
(มากท่ีสุด) 

6 

มีการบรรจุภณัฑเ์พื่อการ
ขนส่งท่ีปลอดภยั 

332 
(83.0) 

42 
(10.5) 

24 
(6.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.76 
(มากท่ีสุด) 

4 

สามารถสัง่ผลิตตาม
รูปแบบท่ีตอ้งการได ้

257 
(64.3) 

107 
(26.8) 

34 
(8.5) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

8 

โรงงานมีช่ือเสียง 117 
(29.3) 

206 
(51.5) 

68 
(17.0) 

4 
(1.0) 

5 
(1.3) 

4.07 
(มาก) 

14 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.53 
(มากทีสุ่ด) 

 

 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก   โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) ในปัจจยัยอ่ย
ให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดบัคือ มีรูปแบบให้เลือกซ้ือหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย  4.80) 
รองลงมาคือ ประโยชน์ใชส้อย (ค่าเฉล่ีย  4.79) มีการออกแบบรูปแบบใหม่ๆเสมอ (ค่าเฉล่ีย  4.77) มี
การบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่งท่ีปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย  4.76) ความแข็งแรง คงทน (ค่าเฉล่ีย  4.75) มีกล่อง
บรรจุภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้ (ค่าเฉล่ีย  4.70) มีความประณีตของช้ินงาน (ค่าเฉล่ีย  4.64) รูปแบบ
สินค้า สะดุดตา  (ค่าเฉล่ีย  4.55)สามารถสั่งผลิตตามรูปแบบท่ีต้องการได้ (ค่าเฉล่ีย  4.55)สีสัน 
ลวดลาย (ค่าเฉล่ีย  4.54) เป็นงานฝีมือ (ค่าเฉล่ีย  4.53) และใหร้ะดบัท่ีมีผลในระดบัมากไดแ้ก่ สามารถ
แสดงถึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัล าปาง (ค่าเฉล่ีย  4.30) มีตรายี่ห้อ (Brand) (ค่าเฉล่ีย  4.15) น ้ าหนกัเบา 
(ค่าเฉล่ีย  4.10) และโรงงานมีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย  4.07) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ราคาคอ่นขา้งสูงแต่
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกมี
คุณภาพท่ี  แตกต่างจาก
ผูข้ายรายอ่ืน 

207 
(51.8) 

92 
(23.0) 

97 
(24.3) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.26 
(มาก) 

5 

 มีรายการราคาสินคา้
แสดงชดัเจน 

280 
(70.0) 

87 
(21.8) 

32 
(8.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

2 

ราคาถูกกวา่ผูข้ายรายอ่ืน 238 
(59.5) 

121 
(30.3) 

40 
(10.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.49 
(มาก) 

3 

สามารถต่อรองราคาได ้ 302 
(75.5) 

72 
(18.0) 

25 
(6.3) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.69 
(มากท่ีสุด) 

1 

มีส่วนลดเม่ือซ้ือใน
ปริมาณมาก 

195 
(48.8) 

159 
(39.8) 

44 
(11.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.37 
(มาก) 

4 

มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงิน
สด 

145 
(36.3) 

194 
(48.5) 

58 
(14.5) 

2 
(0.5) 

1 
(0.3) 

4.20 
(มาก) 

6 

ช าระเงินผา่นบตัรเครดิต
ได ้

123 
(30.8) 

200 
(50.0) 

66 
(16.5) 

5 
(1.3) 

6 
(1.5) 

4.07 
(มาก) 

7 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.38 
(มาก) 

 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่าปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก    โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.38) ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบั
ท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัคือสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.69) มีรายการราคาสินคา้
แสดงชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.62) และให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากไดแ้ก่ ราคาถูกกวา่ผูข้ายรายอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 
4.49) มีส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมาก (ค่าเฉล่ีย 4.37) ราคาค่อนขา้งสูงแต่ผลิตภณัฑ์เซรามิกมีคุณภาพ
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ท่ี  แตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.26) มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.20)ช าระเงินผา่น
บตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 4.07) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.17   แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

แหล่งจ าหน่าย เขา้ถึงง่าย 334 
(83.5) 

50 
(12.5) 

15 
(3.7) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.79 
(มากท่ีสุด) 

1 

สถานท่ีจอดท่ีจอดรถ
สะดวก 

324 
(81.0) 

54 
(13.5) 

22 
(5.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.76 
(มากท่ีสุด) 

2 

มี OUTLET ตั้งอยูภ่ายใน
โรงงานผลิต 

186 
(46.4) 

168 
(42.0) 

41 
(10.3) 

4 
(1.0) 

1 
(0.3) 

4.34 
(มาก) 

5 

สามารถดูรูปแบบ
ผลิตภณัฑล่์วงหนา้และ
สัง่ซ้ือทางเวบ็ไซดไ์ด ้

158 
(39.5) 

174 
(43.5) 

59 
(14.8) 

6 
(1.5) 

3 
(0.8) 

4.20 
(มาก) 

7 

มีบริการส่งผลิตภณัฑถึ์ง
ท่ีกรณีซ้ือจ านวนมาก 

233 
(58.3) 

121 
(30.3) 

39 
(9.8) 

2 
(0.5) 

5 
(1.3) 

4.44 
(มาก) 

4 

มีบริการจดัส่งผา่นบริษทั 
ขนส่งโดยสะดวก ใน
กรณีท่ีลูกคา้ซ้ือมาก 

233 
(58.3) 

122 
(30.5) 

40 
(10.0) 

3 
(0.8) 

2 
(0.5) 

4.45 
(มาก) 

3 

การสัง่ซ้ือท าไดง่้าย 
สะดวก รวดเร็ว/กรณีท่ี
ตอ้งการผลิตภณัฑ์
สามารถท่ีจะสัง่ซ้ือผา่น
โทรศพัทแ์ละเวป็ไซดไ์ด้
ทนัที 

167 
(41.8) 

168 
(42.0) 

59 
(14.8) 

4 
(1.0) 

2 
(0.5) 

4.24 
(มาก) 

6 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.46 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบั
ท่ีมีผลต่อการซ้ือตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก    โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.46) ใน
ปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุด คือ แหล่งจ าหน่าย เขา้ถึงง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.79) รองลงมาคือ 
สถานท่ีจอดท่ีจอดรถสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.76) และให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากได้แก่ มีบริการจดั
ส่งผ่านบริษทั ขนส่งโดยสะดวก ในกรณีท่ีลูกคา้ซ้ือมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45)  มีบริการส่งผลิตภณัฑ์ถึงท่ี
กรณีซ้ือจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) มี OUTLET ตั้งอยูภ่ายในโรงงานผลิต (ค่าเฉล่ีย 4.34) การสั่งซ้ือท า
ไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว/กรณีท่ีตอ้งการผลิตภณัฑส์ามารถท่ีจะสั่งซ้ือผา่นโทรศพัทแ์ละเวป็ไซดไ์ดท้นัที 
(ค่าเฉล่ีย 4.24) และสามารถดูรูปแบบผลิตภณัฑ์ล่วงหน้าและสั่งซ้ือทางเว็บไซด์ได้ (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

พนกังานขายมีความ
ช านาญในการใหข้อ้มูล
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกอยา่ง
ถูกตอ้ง 

323 
(80.8) 

43 
(10.8) 

32 
(8.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.72 
(มากท่ีสุด) 

2 

มารยาทและการบริการ
ของพนกังานขาย 

335 
(83.8) 

50 
(12.5) 

15 
(3.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

1 

มีการโฆษณาผา่นส่ือการ
พิมพ ์

110 
(27.5) 

196 
(49.0) 

92 
(23.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.04 
(มาก) 

7 

มีการโฆษณาผา่นส่ือทาง
วทิย ุ

106 
(26.5) 

204 
(51.0) 

88 
(22.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.04 
(มาก) 

7 

มีการโฆษณาผา่นส่ือ
โทรทศัน ์

131 
(32.8) 

178 
(44.5) 

89 
(22.3) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.10 
(มาก) 

5 

มีการประชาสมัพนัธ์ของ
ทางจงัหวดัล าปางในการ
จดังานประจ าจงัหวดัเช่น  
งานเซรามิก งานรถไฟ 
เป็นตน้ 

297 
(74.3) 

80 
(20.0) 

22 
(5.5) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.68 
(มากท่ีสุด) 

3 

มีการลดราคาผลิตภณัฑ์
เซรามิก 

290 
(72.5) 

71 
(17.8) 

39 
(9.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

4 

รับเปล่ียนหรือคืนสินคา้
ตามเวลาท่ีก าหนด 

151 
(37.8) 

124 
(31.0) 

119 
(29.8) 

5 
(1.3) 

1 
(0.3) 

4.05 
(มาก) 

6 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.38 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ี
มีผลต่อการซ้ือตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิก  โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.38) ในปัจจยั
ย่อยให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับคือ มารยาทและการบริการของพนักงานขาย 
(ค่าเฉล่ีย 4.80) รองลงมาคือ พนักงานขายมีความช านาญในการให้ข้อมูลผลิตภณัฑ์เซรามิกอย่าง
ถูกตอ้ง  (ค่าเฉล่ีย 4.72) มีการประชาสัมพนัธ์ของทางจงัหวดัล าปางในการจดังานประจ าจงัหวดัเช่น 
งานเซรามิก งานรถไฟ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.68) มีการลดราคาผลิตภณัฑ์เซรามิก (ค่าเฉล่ีย 4.63) และให้
ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 4.10)รับเปล่ียนหรือคืนสินคา้
ตามเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.05)มีการโฆษณาผา่นส่ือการพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 4.04)มีการโฆษณาผา่นส่ือ
ทางวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.19  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับทีม่ีผล อนัดับ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.53 มากท่ีสุด 1 
ดา้นราคา 4.38 มาก 3 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.46 มาก 2 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.38 มาก 3 

 
 จากตารางท่ี 4.19  พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผล
ในระดบัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.53)  และให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากคือ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.46) ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.38) 
เท่ากนั 
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ส่วนที ่4.4 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลในการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เซรามิก 
   ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจังหวดัล าปาง  จ าแนกตามเพศ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

1) ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลในการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์      
เซรามิกของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจังหวดัล าปาง  จ าแนกตามเพศ   

การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีใชส้ถิติค่าเฉล่ียและการทดสอบตวัแปร 2 ตวัแปร  ดว้ยวธีิ
คา่แจกแจงแบบที (Independent Sample T-test)  โดยมีผลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี  4.20  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ จ าแนก
ตามเพศ 

 
ด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย 
n=209 

หญิง 
n=191 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

รูปแบบสินคา้ สะดุดตา 4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

.337 0.74 

สีสนั ลวดลาย 4.57 
(มากท่ีสุด) 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

.741 0.46 

ประโยชน์ใชส้อย 4.78 
(มากท่ีสุด) 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

-.323 0.75 

มีความประณีตของช้ินงาน 4.64 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

.046 0.96 

ความแขง็แรง คงทน 4.76 
(มากท่ีสุด) 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

.125 0.90 

น ้าหนกัเบา 4.15 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

1.478 0.14 

มีตรายีห่อ้ (Brand) 4.19 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

1.029 0.30 

สามารถแสดงถึงสญัลกัษณ์ของจงัหวดั
ล าปาง 

4.32 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

.607 0.54 
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ตารางท่ี  4.20 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ 
จ าแนกตามเพศ 

 
ด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย 
n=209 

หญิง 
n=191 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เป็นงานฝีมือ 4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

1.042 0.29 

มีรูปแบบใหเ้ลือกซ้ือหลากหลาย 4.82 
(มากท่ีสุด) 

4.78 
(มากท่ีสุด) 

.849 0.39 

มีการออกแบบรูปแบบใหม่ๆเสมอ 4.80 
(มากท่ีสุด) 

4.74 
(มากท่ีสุด) 

.995 0.32 

มีกล่องบรรจุภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้ 4.72 
(มากท่ีสุด) 

4.66 
(มากท่ีสุด) 

.879 0.38 

มีการบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่งท่ีปลอดภยั 4.77 
(มากท่ีสุด) 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

.201 0.84 

สามารถสัง่ผลิตตามรูปแบบท่ีตอ้งการได ้ 4.57 
(มากท่ีสุด) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

.683 0.50 

โรงงานมีช่ือเสียง 4.11 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

1.077 0.28 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.55 
(มากทีสุ่ด) 

4.51 
(มากทีสุ่ด) 

.965 0.33 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
ค่าเฉล่ีย โดยวธีิการ   t-test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิก ของผูต้อบแบบ สอบถามท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตารางท่ี  4.21 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นราคา  จ าแนกตาม
เพศ 

 
ด้านราคา 

เพศ 

ชาย 
n=209 

หญิง 
n=191 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ราคาค่อนขา้งสูงแต่ผลิตภณัฑเ์ซรามิกมี
คุณภาพท่ี  แตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืน 

4.32 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

1.484 0.14 

 มีรายการราคาสินคา้แสดงชดัเจน 4.64 
(มากท่ีสุด) 

4.59 
(มากท่ีสุด) 

.851 0.39 

ราคาถูกกวา่ผูข้ายรายอ่ืน 4.51 
(มากท่ีสุด) 

4.47 
(มาก) 

.526 0.60 

สามารถต่อรองราคาได ้ 4.71 
(มากท่ีสุด) 

4.66 
(มากท่ีสุด) 

.723 0.47 

มีส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมาก 4.38 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

.459 0.64 

มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด 4.20 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

-.112 0.91 

ช าระเงินผา่นบตัรเครดิตได ้ 4.09 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

.352 0.73 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.41 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

.885 0.38 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ปัจจยัดา้นราคา  ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย 

โดยวธีิการ t-test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
เซรามิก ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นราคา  จ  าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตารางท่ี  4.22  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  จ าแนกตามเพศ 

 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย 
n=209 

หญิง 
n=191 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

แหล่งจ าหน่าย เขา้ถึงง่าย 4.83 
(มากท่ีสุด) 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

1.662 0.10 

สถานท่ีจอดท่ีจอดรถสะดวก 4.78 
(มากท่ีสุด) 

4.73 
(มากท่ีสุด) 

.774 0.44 

มี OUTLET ตั้งอยูภ่ายในโรงงานผลิต 4.33 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

-.280 0.78 

สามารถดูรูปแบบผลิตภณัฑล่์วงหนา้และ
สัง่ซ้ือทางเวบ็ไซดไ์ด ้

4.23 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

1.037 0.30 

มีบริการส่งผลิตภณัฑถึ์งท่ีกรณีซ้ือจ านวน
มาก 

4.45 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

.198 0.84 

มีบริการจดัส่งผา่นบริษทั ขนส่ง
โดยสะดวก ในกรณีท่ีลูกคา้ซ้ือมาก 

4.46 
(มาก) 

4.45 
(มาก) 

.192 0.84 

การสัง่ซ้ือท าไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว/กรณีท่ี
ตอ้งการผลิตภณัฑส์ามารถท่ีจะสัง่ซ้ือผา่น
โทรศพัทแ์ละเวป็ไซดไ์ดท้นัที 

4.23 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

-.015 0.99 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.47 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

.584 0.56 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย    ผลการทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวธีิการ   t-test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิก ของผูต้อบแบบ สอบถามท่ีมีต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  จ  าแนก
ตามเพศ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตารางท่ี  4.23  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริม
การตลาด  จ าแนกตามเพศ 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย 
n=209 

หญิง 
n=191 

t-test 
Sig. 

(2-tailed) ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

พนกังานขายมีความช านาญในการให้
ขอ้มูลผลิตภณัฑเ์ซรามิกอยา่งถูกตอ้ง 

4.73 
(มากท่ีสุด) 

4.70 
(มากท่ีสุด) 

.485 0.63 

มารยาทและการบริการของพนกังานขาย 4.81 
(มากท่ีสุด) 

4.79 
(มากท่ีสุด) 

.577 0.56 

มีการโฆษณาผา่นส่ือการพิมพ ์ 4.07 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

1.062 0.29 

มีการโฆษณาผา่นส่ือทางวทิย ุ 4.07 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

.941 0.35 

มีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน ์ 4.10 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

.019 0.99 

มีการประชาสมัพนัธ์ของทางจงัหวดัล าปาง
ในการจดังานประจ าจงัหวดัเช่น  
งานเซรามิก งานรถไฟ เป็นตน้ 

4.70 
(มากท่ีสุด) 

4.66 
(มากท่ีสุด) 

.745 0.46 

มีการลดราคาผลิตภณัฑเ์ซรามิก 4.63 
(มากท่ีสุด) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

-.022 0.98 

รับเปล่ียนหรือคืนสินคา้ตามเวลาท่ีก าหนด 4.00 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

-1.150 0.25 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.39 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

.384 0.70 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   ผลการทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวธีิการ   t-test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิก ของผูต้อบแบบ สอบถามท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตาม
เพศ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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2)  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลในการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เซรามิก 
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจังหวดัล าปาง  จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติค่าเฉล่ียและการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance: ANOVA)  การวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี  4.24  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
 

ด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 
บาทขึน้ไป 

F-test Sig. 
n=53 n=101 n=160 n=86 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

รูปแบบสินคา้ สะดุดตา 4.51 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

2.111 0.10 

สีสนั ลวดลาย 4.51 
(มากท่ีสุด) 

4.40 
(มาก) 

4.61 
(มากท่ีสุด) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

1.953 0.12 

ประโยชน์ใชส้อย 4.68 
(มากท่ีสุด) 

4.71 
(มากท่ีสุด) 

4.82 
(มากท่ีสุด) 

4.91 
(มากท่ีสุด) 

3.402 0.02* 

มีความประณีตของช้ินงาน 4.66 
(มากท่ีสุด) 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

4.66 
(มากท่ีสุด) 

4.72 
(มากท่ีสุด) 

2.225 0.09 

ความแขง็แรง คงทน 4.66 
(มากท่ีสุด) 

4.70 
(มากท่ีสุด) 

4.78 
(มากท่ีสุด) 

4.83 
(มากท่ีสุด) 

1.226 0.30 

น ้าหนกัเบา 3.91 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

2.264 0.08 

มีตรายีห่อ้ (Brand) 3.94 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.479 0.00* 

สามารถแสดงถึงสญัลกัษณ์
ของจงัหวดัล าปาง 

4.25 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

1.027 0.38 

เป็นงานฝีมือ 4.45 
(มาก) 

4.45 
(มาก) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

4.66 
(มากท่ีสุด) 

2.090 0.10 

มีรูปแบบใหเ้ลือกซ้ือ
หลากหลาย 

4.72 
(มากท่ีสุด) 

4.69 
(มากท่ีสุด) 

4.87 
(มากท่ีสุด) 

4.86 
(มากท่ีสุด) 

3.458 0.02* 



 

 37 

ตารางท่ี  4.24  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ 
จ าแนกตามเพศ 

 
ด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 
บาทขึน้ไป 

F-test Sig. 
n=53 n=101 n=160 n=86 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการออกแบบรูปแบบ
ใหม่ๆเสมอ 

4.66 
(มากท่ีสุด) 

4.65 
(มากท่ีสุด) 

4.84 
(มากท่ีสุด) 

4.86 
(มากท่ีสุด) 

3.756 0.01* 

มีกล่องบรรจุภณัฑเ์พ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินคา้ 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

4.74 
(มากท่ีสุด) 

1.411 0.24 

มีการบรรจุภณัฑเ์พื่อการ
ขนส่งท่ีปลอดภยั 

4.68 
(มากท่ีสุด) 

4.68 
(มากท่ีสุด) 

4.79 
(มากท่ีสุด) 

4.84 
(มากท่ีสุด) 

1.645 0.18 

สามารถสัง่ผลิตตามรูปแบบ
ท่ีตอ้งการได ้

4.49 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.65 
(มากท่ีสุด) 

2.678 0.05* 

โรงงานมีช่ือเสียง 4.08 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

1.343 0.26 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.45 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

4.57 
(มากทีสุ่ด) 

4.63 
(มากทีสุ่ด) 

3.954 0.08* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

จากตารางท่ี 4.24  ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ียรวม   โดยวิธีการ F-
test พบวา่ค่าคะแนนเฉล่ียรวมของระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ์  จ  าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และในปัจจยัยอ่ยแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ในเร่ือง ประโยชน์ใช้สอย   มีตรายี่ห้อ (Brand)  มีรูปแบบ
ให้เลือกซ้ือหลากหลาย  มีการออกแบบรูปแบบใหม่ๆเสมอ  สามารถสั่งผลิตตามรูปแบบท่ีตอ้งการได ้
และโรงงานมีช่ือเสียง   จึงได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่  (Post Hoc Multiple 
Comparison Test) โดยวธีิ Least Significant Difference (LSD)  ไดผ้ลออกมาดงัตารางท่ี 4.25-4.29 
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ตารางท่ี 4.25  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ือง 
ประโยชน์ใชส้อย  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ด้านผลติภณัฑ์ 
รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 

 
 
ค่าเฉล่ีย 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

4.68 4.71 4.82 4.91 
 
ประโยชน์ใช้
สอย 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.68 - .03 .14 .23* 
10,000 – 15,000 
บาท 

4.71  - .11 .19* 

15,001 – 20,000 
บาท 

4.82   - 0.9 

20,001 บาทข้ึนไป 4.91    - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
Post Hoc Multiple Comparisons LSD 

 
จากตารางท่ี  4.25 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ในเร่ือง ประโยชน์ใชส้อย  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัมีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีจ  านวน 
2คู่ คือกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป    มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเร่ือง ประโยชน์ใช้
สอย  มากกวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท และ10,000 – 15,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.26  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ือง มี
ตรายีห่้อ (Brand)  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ด้านผลติภณัฑ์ 
รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 

 
 
ค่าเฉล่ีย 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

3.94 3.98 4.24 4.29 
 
มีตรายีห่อ้ 
(Brand) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.94 - .04 .30* .35 
10,000 – 15,000 
บาท 

3.98  - .26* .31* 

15,001 – 20,000 
บาท 

4.24   - .05 

20,001 บาทข้ึนไป 4.29    - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
Post Hoc Multiple Comparisons LSD 

 
จากตารางท่ี  4.26 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ในเร่ือง มีตรายี่ห้อ (Brand)   จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกนัมีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มี
จ  านวน 3 คู่ คือกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป    มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเร่ือง มี
ตรายี่ห้อ (Brand)   มากกวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท มีระดับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองตรายี่ห้อ (Brand)  มากกว่ากลุ่มรายได ้      
ต  ่ากวา่ 10,000 บาท และ 10,000-15,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 40 

ตารางท่ี 4.27  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ือง มี
รูปแบบใหเ้ลือกซ้ือหลากหลายจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ด้านผลติภณัฑ์ 
รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 

 
 
ค่าเฉล่ีย 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

4.72 4.69 4.87 4.86 
 
มีรูปแบบให้
เลือกซ้ือ
หลากหลาย 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.72 - .02 .15 .14 
10,000 – 15,000 
บาท 

4.69  - .18* .17* 

15,001 – 20,000 
บาท 

4.87   - .01 

20,001 บาทข้ึนไป 4.86    - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
Post Hoc Multiple Comparisons LSD 

 
จากตารางท่ี  4.27 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองมีรูปแบบให้เลือกซ้ือหลากหลาย    จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  มีจ  านวน 2 คู่ คือกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป    และกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเร่ืองมีรูปแบบให้เลือกซ้ือหลากหลาย มากกว่า
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 41 

ตารางท่ี 4.28  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ือง มี
การออกแบบรูปแบบใหม่ๆเสมอ  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ด้านผลติภณัฑ์ 
รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 

 
 
ค่าเฉล่ีย 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

4.66 4.65 4.84 4.86 
มีการ
ออกแบบ
รูปแบบใหม่ๆ
เสมอ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.66 - .01 .18* .20 
10,000 – 15,000 
บาท 

4.65  - .18* .21* 

15,001 – 20,000 
บาท 

4.84   - .02 

20,001 บาทข้ึนไป 4.86    - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
Post Hoc Multiple Comparisons LSD 

 
จากตารางท่ี  4.28 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองมีการออกแบบรูปแบบใหม่ๆเสมอ   จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ 
พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  มีจ  านวน 3 คู่ คือ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ มากกว่ากลุ่มรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,000-15,000 บาท  และกลุ่มรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากกว่ากลุ่มรายได้ 10,000-
15,000 บาท  
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ตารางท่ี 4.29  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ือง 
สามารถสัง่ผลิตตามรูปแบบท่ีตอ้งการได ้   จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ด้านผลติภณัฑ์ 
รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 

 
 
ค่าเฉล่ีย 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

4.49 4.41 4.60 4.65 
สามารถสัง่
ผลิตตาม
รูปแบบท่ี
ตอ้งการได ้

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.49 - .08 .11 .16 
10,000 – 15,000 
บาท 

4.41  - .19* .24* 

15,001 – 20,000 
บาท 

4.60   - .05 

20,001 บาทข้ึนไป 4.65    - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
Post Hoc Multiple Comparisons LSD 

 
จากตารางท่ี  4.29 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองสามารถสั่งผลิตตามรูปแบบท่ีตอ้งการได้  จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ 
พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,000-15,000 บาท   
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ตารางท่ี  4.30  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นราคา  จ าแนกตาม
เพศ 

 
 

ด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 
บาทขึน้ไป 

F-test Sig. 
n=53 n=101 n=160 n=86 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ราคาค่อนขา้งสูงแต่
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกมีคุณภาพ
ท่ีแตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืน 

3.96 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.485 0.00* 

 มีรายการราคาสินคา้แสดง
ชดัเจน 

4.40 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.69 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

3.235 0.02* 

ราคาถูกกวา่ผูข้ายรายอ่ืน 4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.42 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

2.051 0.11 

สามารถต่อรองราคาได ้ 4.66 
(มากท่ีสุด) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

4.70 
(มากท่ีสุด) 

4.76 
(มากท่ีสุด) 

0.819 0.48 

มีส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณ
มาก 

4.30 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

1.626 0.18 

มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด 4.11 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

4.554 0.00* 

ช าระเงินผา่นบตัรเครดิตได ้ 3.81 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

3.303 0.02* 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.26 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

4.49 
(มาก) 

3.509 0.02* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
จากตารางท่ี 4.30  ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ียรวม   โดยวิธีการ    

F-test พบว่าค่าคะแนนเฉล่ียรวมของระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อดา้นราคา  จ  าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และในปัจจยัยอ่ยแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ในเร่ือง  ราคาค่อนขา้งสูงแต่ผลิตภณัฑ์เซรามิกมีคุณภาพท่ี
แตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืน   มีรายการราคาสินคา้แสดงชดัเจน   มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด  และช าระ
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เงินผ่านบัตรเครดิตได้  จึงได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่  (Post Hoc Multiple 
Comparison Test) โดยวธีิ Least Significant Difference (LSD)  ไดผ้ลออกมาดงัตารางท่ี 4.31-4.34 

  
ตารางท่ี 4.31  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อดา้นราคา ในเร่ือง ราคา
ค่อนขา้งสูงแต่ผลิตภณัฑเ์ซรามิกมีคุณภาพท่ีแตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืน  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ด้านผลติภณัฑ์ 
รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 

 
 
ค่าเฉล่ีย 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

3.96 4.13 4.39 4.33 
ราคาค่อนขา้ง
สูงแต่
ผลิตภณัฑเ์ซรา
มิกมีคุณภาพท่ี
แตกต่างจาก
ผูข้ายรายอ่ืน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.96 - .17 .43* .36* 
10,000 – 15,000 
บาท 

4.13  - .26* .20 

15,001 – 20,000 
บาท 

4.39   - .06 

20,001 บาทข้ึนไป 4.33    - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
Post Hoc Multiple Comparisons LSD 

 
จากตารางท่ี  4.31 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ดา้นราคา 

ในเร่ืองราคาค่อนขา้งสูงแต่ผลิตภณัฑเ์ซรามิกมีคุณภาพท่ีแตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืน    จ  าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีจ  านวน 3 คู่ คือ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 
บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากกว่ากลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท  และ
กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท  และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป  
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ตารางท่ี 4.32  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อดา้นราคา ในเร่ือง มีรายการ
ราคาสินคา้แสดงชดัเจน  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ด้านราคา 
รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 

 
 
ค่าเฉล่ีย 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

4.40 4.56 4.69 4.67 
มีรายการราคา
สินคา้แสดง
ชดัเจน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.40 - .16 .29* .27* 
10,000 – 15,000 
บาท 

4.56  - .13 .01 

15,001 – 20,000 
บาท 

4.69   - .01 

20,001 บาทข้ึนไป 4.67    - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
Post Hoc Multiple Comparisons LSD 

 
จากตารางท่ี  4.32 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ดา้นราคา 

ในเร่ืองมีรายการราคาสินคา้แสดงชัดเจน   จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า รายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 
บาท   
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ตารางท่ี 4.33  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อดา้นราคา ในเร่ือง มีส่วนลด
เม่ือซ้ือดว้ยเงินสด  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ด้านราคา 
รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 

 
 
ค่าเฉล่ีย 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

4.11 4.05 4.21 4.42 
มีส่วนลดเม่ือ
ซ้ือดว้ยเงินสด 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.11 - .06 .09 .30* 
10,000 – 15,000 
บาท 

4.05  - .16 .37* 

15,001 – 20,000 
บาท 

4.21   - .21* 

20,001 บาทข้ึนไป 4.42    - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
Post Hoc Multiple Comparisons LSD 

 
จากตารางท่ี  4.33 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ดา้นราคา 

ในเร่ือง มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด   จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัมีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มี
จ  านวน 3 คู่ คือ กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ให้ระดับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
มากกว่ากลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท  และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 
บาท  
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ตารางท่ี 4.34  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อดา้นราคา ในเร่ือง ช าระเงิน
ผา่นบตัรเครดิตได ้ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ด้านราคา 
รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 

 
 
ค่าเฉล่ีย 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

3.81 3.99 4.18 4.14 
ช าระเงินผา่น
บตัรเครดิตได ้

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3.81 - .18 .36* .33* 
10,000 – 15,000 
บาท 

3.99  - .18 .14 

15,001 – 20,000 
บาท 

4.18   - .04 

20,001 บาทข้ึนไป 4.14    - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
Post Hoc Multiple Comparisons LSD 

 
จากตารางท่ี  4.34 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ดา้นราคา 

ในเร่ือง ช าระเงินผา่นบตัรเครดิตได ้  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัมีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มี
จ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 
บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 48 

ตารางท่ี  4.35  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  จ าแนกตามเพศ 

 
ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 
บาทขึน้ไป 

F-test Sig. 
n=53 n=101 n=160 n=86 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

แหล่งจ าหน่าย เขา้ถึงง่าย 4.79 
(มากท่ีสุด) 

4.71 
(มากท่ีสุด) 

4.83 
(มากท่ีสุด) 

4.83 
(มากท่ีสุด) 

1.182 0.32 

สถานท่ีจอดท่ีจอดรถสะดวก 4.72 
(มากท่ีสุด) 

4.66 
(มากท่ีสุด) 

4.78 
(มากท่ีสุด) 

4.84 
(มากท่ีสุด) 

1.833 0.14 

มี OUTLET ตั้งอยูภ่ายใน
โรงงานผลิต 

4.32 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

5.850 0.00* 

สามารถดูรูปแบบผลิตภณัฑ์
ล่วงหนา้และสัง่ซ้ือทางเวบ็
ไซดไ์ด ้

4.02 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

7.628 0.00* 

มีบริการส่งผลิตภณัฑถึ์งท่ี
กรณีซ้ือจ านวนมาก 

4.34 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.48 
(มาก) 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

1.654 0.17 

มีบริการจดัส่งผา่นบริษทั 
ขนส่งโดยสะดวก ในกรณีท่ี
ลูกคา้ซ้ือมาก 

4.32 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

1.283 0.28 

การสัง่ซ้ือท าไดง่้าย สะดวก 
รวดเร็ว/กรณีท่ีตอ้งการ
ผลิตภณัฑส์ามารถท่ีจะสัง่ซ้ือ
ผา่นโทรศพัทแ์ละเวป็ไซดไ์ด้
ทนัที 

4.04 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

6.372 0.00* 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.36 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.53 
(มากทีสุ่ด) 

4.56 
(มากทีสุ่ด) 

5.546 0.00* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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จากตารางท่ี 4.35  ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ียรวม   โดยวิธีการ    
F-test พบวา่ค่าคะแนนเฉล่ียรวมของระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และใน
ปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในเร่ือง  มี OUTLET ตั้ งอยู่ภายใน
โรงงานผลิต  สามารถดูรูปแบบผลิตภณัฑ์ล่วงหน้าและสั่งซ้ือทางเว็บไซด์ได้  การสั่งซ้ือท าได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว/กรณีท่ีตอ้งการผลิตภณัฑส์ามารถท่ีจะสั่งซ้ือผา่นโทรศพัทแ์ละเวป็ไซดไ์ดท้นัที  จึงได้
ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่  (Post Hoc Multiple Comparison Test) โดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD)  ไดผ้ลออกมาดงัตารางท่ี 4.36-4.38 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.36  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อดา้นช่องการจดัจ าหน่าย ใน
เร่ือง มี OUTLET ตั้งอยูภ่ายในโรงงานผลิต จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ด้านช่องทาง
การจดั 

จ าหน่าย 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

 
 
ค่าเฉล่ีย 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

4.32 4.09 4.44 4.43 
มี OUTLET 
ตั้งอยูภ่ายใน
โรงงานผลิต 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.32 - .23 .12 .11 
10,000 – 15,000 
บาท 

4.09  - .35* .34* 

15,001 – 20,000 
บาท 

4.44   - .01 

20,001 บาทข้ึนไป 4.43    - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

Post Hoc Multiple Comparisons LSD 

 
จากตารางท่ี  4.36 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ือง มี OUTLET ตั้งอยู่ภายในโรงงานผลิต    จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนเป็นรายคู่ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และ
กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากกวา่กลุ่มรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 -15,000 บาท   
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ตารางท่ี 4.37  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อดา้นช่องการจดัจ าหน่าย ใน
เร่ือง สามารถดูรูปแบบผลิตภณัฑล่์วงหนา้และสัง่ซ้ือทางเวบ็ไซดไ์ด ้ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ด้านช่องทาง
การจดั 

จ าหน่าย 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

 
 
ค่าเฉล่ีย 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

4.02 3.94 4.30 4.41 
สามารถดู
รูปแบบ
ผลิตภณัฑ์
ล่วงหนา้และ
สัง่ซ้ือทางเวบ็
ไซดไ์ด ้

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.02 - .08 .28* .38* 
10,000 – 15,000 
บาท 

3.94  - .36* 47.* 

15,001 – 20,000 
บาท 

4.30   - .10 

20,001 บาทข้ึนไป 4.41    - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

Post Hoc Multiple Comparisons LSD 

 
จากตารางท่ี  4.37 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ือง สามารถดูรูปแบบผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและสั่งซ้ือทางเว็บไซด์ได ้ 
จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีระดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีจ  านวน 3 คู่ คือ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ มากกว่ากลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าต ่ากว่า 10,000 บาท และกลุ่มรายได ้10,000 -
15,000 บาท   
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ตารางท่ี 4.38  แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อดา้นช่องการจดัจ าหน่าย ใน
เร่ือง การสั่งซ้ือท าไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว/กรณีท่ีตอ้งการผลิตภณัฑส์ามารถท่ีจะสั่งซ้ือผา่นโทรศพัท์
และเวป็ไซดไ์ดท้นัที  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ด้านช่องทาง
การจดั 

จ าหน่าย 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

 
 
ค่าเฉล่ีย 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึน้ไป 

4.04 4.02 4.37 4.36 
การสัง่ซ้ือท า
ไดง่้าย สะดวก 
รวดเร็ว/กรณีท่ี
ตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์
สามารถท่ีจะ
สัง่ซ้ือผา่น
โทรศพัท์
และเวป็ไซด์
ไดท้นัที 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.04 - .02 .33* .32* 
10,000 – 15,000 
บาท 

4.02  - .35* .34* 

15,001 – 20,000 
บาท 

4.37   - .01 

20,001 บาทข้ึนไป 4.36    - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
Post Hoc Multiple Comparisons LSD 

 
จากตารางท่ี  4.38 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ือง การสั่งซ้ือท าไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว/กรณีท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์สามารถท่ีจะ
สั่งซ้ือผ่านโทรศพัท์และเวป็ไซด์ไดท้นัที จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัมีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มี
จ  านวน 3 คู่ คือ กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 
บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ต ่ากวา่ 10,000 
บาท และ 10,000 -15,000 บาท   
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ตารางท่ี  4.39  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริม
การตลาด  จ าแนกตามเพศ 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 
บาทขึน้ไป 

F-test Sig. 
n=53 n=101 n=160 n=86 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

พนกังานขายมีความช านาญ
ในการใหข้อ้มูลผลิตภณัฑ์
เซรามิกอยา่งถูกตอ้ง 

4.66 
(มากท่ีสุด) 

4.61 
(มากท่ีสุด) 

4.78 
(มากท่ีสุด) 

4.77 
(มากท่ีสุด) 

1.703 0.17 

มารยาทและการบริการของ
พนกังานขาย 

4.72 
(มากท่ีสุด) 

4.73 
(มากท่ีสุด) 

4.82 
(มากท่ีสุด) 

4.90 
(มากท่ีสุด) 

2.375 0.07 

มีการโฆษณาผา่นส่ือการ
พิมพ ์

4.06 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

1.575 0.10 

มีการโฆษณาผา่นส่ือทางวทิย ุ 4.04 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

0.836 0.48 

มีการโฆษณาผา่นส่ือ
โทรทศัน ์

4.23 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

1.997 0.11 

มีการประชาสมัพนัธ์ของทาง
จงัหวดัล าปางในการจดังาน
ประจ าจงัหวดัเช่น  
งานเซรามิก งานรถไฟ เป็น
ตน้ 

4.74 
(มากท่ีสุด) 

4.64 
(มากท่ีสุด) 

4.69 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

0.319 0.81 

มีการลดราคาผลิตภณัฑเ์ซรา
มิก 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

4.69 
(มากท่ีสุด) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

1.670 0.17 

รับเปล่ียนหรือคืนสินคา้ตาม
เวลาท่ีก าหนด 

4.04 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

0.593 0.62 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.38 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

1.950 0.12 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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จากตารางท่ี 4.39  ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ียรวม   โดยวธีิการ    
F-test พบวา่ค่าคะแนนเฉล่ียรวมของระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริม
การตลาด  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  และในปัจจยัยอ่ยไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
 
 

ข้อเสนอแนะ อืน่ๆ 

1. เล่นรูปทรงแบบแปลกๆ ใหม่ๆ นอกจากน้ี 
2. อยากใหมี้รูปทรงจานแบบแปลกๆ 
3. มีของขายนอ้ยจงั 
4. กลางคืนเงียบมาก 
5. คงความเป็นเอกลกัษณ์ของล าปางดีแลว้ค่ะ 
6. ควรมีรูปแบบแปลกใหม่  สวยงาม และเนน้การใชส้อย 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกในจงัหวดัล าปาง  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิกในจงัหวดัล าปาง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่ีจงัหวดัล าปาง จ านวน 400 ราย  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก  การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean)  และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่  T-test เพื่อการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างของกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 กลุ่ม คือ จ าแนกตามเพศ  และใช้  F-test เพื่อการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 3 กลุ่มข้ึนไปคือ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สามารถสรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล ขอ้คน้พบ 
และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด ร้อยละ 52.2  มีอาย ุ31-40 
ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 34.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 40.0  ภูมิล าเนาอยูภ่าค
กลาง ร้อยละ 38.8 จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียวจงัหวดัล าปาง (รวมคร้ังน้ี) คือ มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป ร้อย
ละ 50.0   วตัถุประสงค์หลกัของท่านในการเดินทางมาท่ีจงัหวดัล าปาง คือ ท่องเท่ียว/พกัผอ่น ร้อยละ 
41.8  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซ้ือผลติภัณฑ์เซรามิก ใน
จังหวดัล าปาง  

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์เซรา
มิก คือ เพื่อเป็นของฝาก ร้อยละ 67.5 และผลิตภณัฑ์เซรามิกท่ีมกัจะซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ ถ้วย ชาม และ
ชอ้นเซรามิก ร้อยละ 73.8  การให้ความส าคญัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก คือ การออกแบบของ
สินคา้  ร้อยละ 81.8 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิกมากท่ีสุด คือ 
ตวัเอง ร้อยละ 46.8 แหล่งท่ีนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิกในจงัหวดัล าปาง  คือ ศูนยแ์สดงและจ าหน่าย
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เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง  ร้อยละ 42.5   และแหล่งท่ีท าให้รู้จกั
ผลิตภณัฑ์เซรามิก ในจงัหวดัล าปาง คือ ป้ายโฆษณา ร้อยละ 53.0 ส่วนใหญ่ค่าใชจ่้ายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์
เซรามิก ในคร้ังล่าสุด คือ 301- 500 บาท ร้อยละ 47.3  
 

ส่วนที ่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลในการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์
เซรามิกของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจังหวดัล าปาง 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการซ้ือตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เซรามิก   โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผล
ในระดบัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรกคือ  มีรูปแบบให้เลือกซ้ือหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย  4.80) รองลงมาคือ 
ประโยชน์ใชส้อย (ค่าเฉล่ีย  4.79) และมีการออกแบบรูปแบบใหม่ๆเสมอ (ค่าเฉล่ีย  4.77)  

ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เซรามิก    โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) ในปัจจยัย่อยให้ระดบัท่ีมีผลในระดบั
มากท่ีสุด 3 ล าดบัแรกคือสามารถต่อรองราคาได้ (ค่าเฉล่ีย 4.69) รองลงมาคือ มีรายการราคาสินคา้
แสดงชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.62) และให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากไดแ้ก่ ราคาถูกกวา่ผูข้ายรายอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 
4.49)  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก    โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.46) ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบั
ท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรกคือแหล่งจ าหน่าย เขา้ถึงง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.79) รองลงมาคือ สถานท่ี
จอดท่ีจอดรถสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.76) และให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากไดแ้ก่ มีบริการจดัส่งผา่นบริษทั 
ขนส่งโดยสะดวก ในกรณีท่ีลูกคา้ซ้ือมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45)   

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก  โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.38) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีผลใน
ระดบัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรกคือมารยาทและการบริการของพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 4.80) รองลงมาคือ 
พนกังานขายมีความช านาญในการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์เซรามิกอยา่งถูกตอ้ง  (ค่าเฉล่ีย 4.72) และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ของทางจงัหวดัล าปางในการจดังานประจ าจงัหวดัเช่น งานเซรามิก งานรถไฟ เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.68) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.53)  และให้ระดบัท่ีมีผลในระดบัมากคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.46) ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.38) เท่ากนั 
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ส่วนที ่ 4 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลในการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์
เซรามิกของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจังหวดัล าปาง  จ าแนกตามเพศ  และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
    1) ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลในการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์     
เซรามิกของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจังหวดัล าปาง  จ าแนกตามเพศ   

การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีใชส้ถิติค่าเฉล่ียและการทดสอบตวัแปร 2 ตวัแปร  ดว้ยวธีิ
ค่าแจกแจงแบบที (Independent Sample T-test)    โดยมีผลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวิธีการ         
t-test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% พบว่าการให้ระดับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก 
ของผูต้อบแบบ สอบถามท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ์  จ  าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   

ปัจจัยด้านราคา  ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดยวธีิการ t-test ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เซรามิก ของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นราคา  จ  าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย 
โดยวธีิการ   t-test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิก ของผูต้อบแบบ สอบถามท่ีมีต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  จ  าแนกตามเพศ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด   ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย โดย
วธีิการ   t-test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% พบวา่การใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เซรามิก ของผูต้อบแบบ สอบถามท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
2) ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลในการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ 

เซรามิกของนักท่องเทีย่วชาวไทยในจังหวดัล าปาง  จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติค่าเฉล่ียและการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

Variance: ANOVA)  การวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ียรวม   โดยวิธีการ F-test พบว่าค่า
คะแนนเฉล่ียรวมของระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ์  จ  าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และในปัจจยัยอ่ยแตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ในเร่ือง ประโยชน์ใชส้อย   มีตรายีห่้อ (Brand)  มีรูปแบบให้เลือกซ้ือ
หลากหลาย  มีการออกแบบรูปแบบใหม่ๆเสมอ  สามารถสั่งผลิตตามรูปแบบท่ีต้องการได้ และ
โรงงานมีช่ือเสียง   เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Post Hoc Multiple Comparison 
Test) โดยวธีิ Least Significant Difference (LSD)  มีผลดงัน้ี 

1) ประโยชน์ใชส้อย  มีจ  านวน 2คู่ คือกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป มี 

ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากกวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท และ10,000 – 15,000 
บาท 

2) มีตรายีห่้อ (Brand)   มีจ  านวน 3 คู่ คือกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป     
มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ มากกวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และกลุ่มรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเร่ืองตรายีห่้อ (Brand)  มากกวา่
กลุ่มรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท และ 10,000-15,000 บาท  

3) มีรูปแบบให้เลือกซ้ือหลากหลาย    มีจ  านวน 2 คู่ คือกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 
บาทข้ึนไปและกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากกว่า
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท  

4)  มีการออกแบบรูปแบบใหม่ๆเสมอ  มีจ านวน 3 คู่ คือ กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากกวา่กลุ่มรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท และ 
10,000-15,000 บาท  และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือมากกวา่กลุ่มรายได ้10,000-15,000 บาท  

5) สามารถสั่งผลิตตามรูปแบบท่ีตอ้งการได ้ มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท   

 
ปัจจัยด้านราคา   
 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ียรวม   โดยวิธีการ    F-test พบว่าค่า

คะแนนเฉล่ียรวมของระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อดา้นราคา  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และในปัจจยัย่อยแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ในเร่ือง  ราคาค่อนขา้งสูงแต่ผลิตภณัฑ์เซรามิกมีคุณภาพท่ีแตกต่าง
จากผูข้ายรายอ่ืน   มีรายการราคาสินคา้แสดงชดัเจน   มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด  และช าระเงินผ่าน
บตัรเครดิตได ้ จึงไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Post Hoc Multiple Comparison Test) 
โดยวธีิ Least Significant Difference (LSD)  ผลมีดงัน้ี 
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1) ราคาค่อนข้างสูงแต่ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีคุณภาพท่ีแตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืน      มี
จ  านวน 3 คู่ คือ กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
มากกว่ากลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท  และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 
บาท  และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป  

2) มีรายการราคาสินค้าแสดงชัดเจน   มีจ  านวน 2 คู่  คือ กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท   

3) มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด   มีจ  านวน 3 คู่ คือ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึน
ไป ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท  และกลุ่ม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท  

4) ช าระเงินผ่านบตัรเครดิตได้   มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-
20,000 บาท และกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ให้ระดับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท   

 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   
ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ียรวม   โดยวิธีการ    F-test พบว่าค่า

คะแนนเฉล่ียรวมของระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และในปัจจยัยอ่ยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ในเร่ือง  มี OUTLET ตั้ งอยู่ภายในโรงงานผลิต  สามารถดูรูปแบบผลิตภัณฑ์
ล่วงหน้าและสั่งซ้ือทางเวบ็ไซด์ได้  การสั่งซ้ือท าได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว/กรณีท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์
สามารถท่ีจะสั่งซ้ือผา่นโทรศพัทแ์ละเวป็ไซด์ไดท้นัที  จึงไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นราย
คู ่(Post Hoc Multiple Comparison Test) โดยวธีิ Least Significant Difference (LSD)  ผลดงัน้ี 

1) มี OUTLET ตั้งอยู่ภายในโรงงานผลิต      มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 -15,000 บาท   

2) สามารถดูรูปแบบผลิตภณัฑ์ล่วงหน้าและสั่งซ้ือทางเวบ็ไซด์ได ้   มีจ  านวน 3 คู่ คือ 
กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ให้
ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากกว่ากลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าต ่ากว่า 10,000 บาท และ 
10,000 -15,000 บาท   

3) การสั่งซ้ือท าไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว/กรณีท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์สามารถท่ีจะสั่งซ้ือผา่น
โทรศพัท์และเวป็ไซด์ไดท้นัที มีจ านวน 3 คู่ คือ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และ
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กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากกวา่กลุ่มรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ต ่ากวา่ 10,000 บาท และ 10,000 -15,000 บาท   

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ียรวม   โดยวธีิการ    F-test พบวา่ค่า

คะแนนเฉล่ียรวมของระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด  จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และในปัจจยั
ยอ่ยไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
   
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกในจงัหวดัล าปาง  สามารถอภิปรายผลการศึกษาดงัน้ี 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล
ล าดบัแรกคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของณัฐนันท์   ผลเจริญ (2549) ท่ี
ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิ
กของผู ้ประกอบการร้านอาหาร ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือล าดบัแรกคือ ปัจจยัผลิตภณัฑ์ แต่ไม่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของพิมลรัตน์  ลิมป์ไพบูลย ์(2551) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้
ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากโรงงานเซรามิก ในจังหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือล าดับแรกคือ ด้านราคา  และไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของโสภิดา  สันเจริญ (2554) ท่ีศึกษาความตอ้งการของลูกคา้และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหาร  
ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือล าดบัแรกคือดา้นราคา   ทั้งน้ี
ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนักบัการศึกษาของพิมลรัตน์  ลิมป์ไพบูลย ์(2551)   และของโสภิดา    
สันเจริญ (2554)  อาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่างกนัซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการโดย
กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาน้ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคจึงให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือกบัดา้นผลิตภณัฑ์มากกวา่
ดา้นราคา  
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิกล าดบัแรกคือ มีรูปแบบใหเ้ลือกซ้ือหลากหลาย  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของณฐันนัท ์ ผลเจริญ (2549) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ
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การเลือกซ้ือล าดับแรกคือ คุณภาพของสินค้า  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมลรัตน์        
ลิมป์ไพบูลย ์(2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือล าดบั
แรกคือ รูปแบบสินคา้  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของโสภิดา  สันเจริญ (2554) ท่ีผลการศึกษา
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลล าดบัแรกคือ อายุการใช้งาน  ความแข็งแรง ทนทาน  ทั้งน้ี
ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกันกับการศึกษา ของณัฐนันท์   ผลเจริญ (2549)  ของพิมลรัตน์            
ลิมป์ไพบูลย ์(2551)   และของโสภิดา  สันเจริญ (2554)  อาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่างกนัซ่ึง
กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการ   ความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ์จึงแตกต่างกนั  โดยการศึกษาน้ี
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัท่องเท่ียวจึงให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกบัการท่ีผลิตภณัฑ์มีรูปแบบให้
เลือกซ้ือหลากหลาย  มากกว่าคุณภาพของสินค้า ความแข็งแรงทนทาน และอายุการใช้งานของ
ผลิตภณัฑ ์  

ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เซรามิกล าดบัแรกคือ  สามารถต่อรองราคาได ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของโสภิดา  สันเจริญ 
(2554) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลล าดบัแรกคือ สามารถต่อรองราคาได ้ 
แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐนันท์    ผลเจริญ (2549)  ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือล าดบัแรกคือ สินคา้แต่ละชนิดมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก   
และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมลรัตน์  ลิมป์ไพบูลย ์(2551) ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือล าดบัแรกคือราคาของสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ  ทั้งน้ี
ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนักบัการศึกษาณัฐนนัท์   ผลเจริญ (2549)  และพิมลรัตน์  ลิมป์ไพบูลย ์
(2551)  อาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่างกนัซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการ ความตอ้งการ
ด้านราคาจึงแตกต่างกัน โดยการศึกษาน้ีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเท่ียวจึงให้ระดับท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกบัการท่ีสามารถต่อรองราคาได้ มากกว่าการท่ีสินคา้แต่ละชนิดมีหลายระดบัราคาให้
เลือก   และราคาของสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เซรามิกล าดับแรกคือ  แหล่งจ าหน่าย เข้าถึงง่าย  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของณัฐนนัท์   ผลเจริญ (2549) ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือล าดบัแรกคือ การจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และไม่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของพิมลรัตน์  ลิมป์ไพบูลย ์(2551) ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ือล าดบัแรกคือ การส่งสินคา้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด การส่งสินคา้ถูกตอ้งตามรูปแบบ
และจ านวนท่ีสั่ง และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของโสภิดา  สันเจริญ (2554) ท่ีผลการศึกษาพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือล าดบัแรกคือ ความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ในการจดัส่ง
ของประเภท/ชนิดสินคา้ท่ีสั่ง   ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนักบัการศึกษาณัฐนนัท์   ผลเจริญ 
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(2549)  และพิมลรัตน์  ลิมป์ไพบูลย ์(2551) และโสภิดา  สันเจริญ (2554)   อาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีศึกษาต่างกนัซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการ ความตอ้งการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายจึง
แตกต่างกนั โดยการศึกษาน้ีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเท่ียวจึงให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกบั
แหล่งจ าหน่าย เข้าถึงง่าย  มากกว่าการท่ีสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีการจดัหมวดหมู่สินค้าเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การส่งสินคา้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด การส่งสินคา้ถูกตอ้งตามรูปแบบและจ านวนท่ีสั่ง และ
ความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ในการจดัส่งของประเภท/ชนิดสินคา้ท่ีสั่ง   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิกล าดบัแรกคือ  มารยาทและการบริการของพนักงานขาย  ซ่ึงสอดคล้องกบัผล
การศึกษาของพิมลรัตน์  ลิมป์ไพบูลย ์(2551)  ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ือล าดับแรกคือ มารยาทและการบริการของพนักงานขาย  แต่ไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของณัฐนนัท ์  ผลเจริญ (2549) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือล าดบัแรกคือมีการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาอยู่เสมอ  และไม่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของโสภิดา  สันเจริญ (2554) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
การซ้ือล าดบัแรกคือ เง่ือนไขการรับเปล่ียนหรือคืนสินคา้  ทั้ งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกนักบั
การศึกษาณฐันนัท ์  ผลเจริญ (2549)  และโสภิดา  สันเจริญ (2554)   อาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา
ต่างกนัซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการตลาด จึงแตกต่างกนั 
โดยการศึกษาน้ีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเท่ียวจึงให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกบัมารยาทและ
การบริการของพนักงานขาย  มากกว่ามีการส่งเสริมการขายดว้ยการลดราคาอยู่เสมอ   และเง่ือนไข
การรับเปล่ียนหรือคืนสินคา้  
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ตารางท่ี 5.1 แสดงการเปรียบเทียบผลการศึกษาของวไิลพร พิมพา  กบัการศึกษาท่ีผา่นมา 

 การศึกษา 
วไิลพร พมิพา (2558) ณัฐนันท์  ผลเจริญ (2549) พมิลรัตน์  ลมิป์ไพบูลย์ (2551) โสภิดา  สันเจริญ (2554) 

หวัขอ้การศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกในจงัหวดั
ล าปาง   

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองใชบ้นโตะ๊
อาหารประเภทเซรามิกของ
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑจ์ากโรงงานเซรามิก  
ในจงัหวดัล าปาง 

ความตอ้งการของลูกคา้และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อโรงแรมในจงัหวดั
เชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชเ้ซรามิกบนโตะ๊อาหาร 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ท่ีมีความส าคญัเรียงตามค่าเฉล่ีย 

ดา้นผลิตภณัฑล์ าดบัแรก ดา้นผลิตภณัฑล์ าดบัแรก ดา้นราคาล าดบัแรก ดา้นราคาล าดบัแรก 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ล าดบัแรก 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ส าคญัในระดบั
มากท่ีสุด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ส าคญัในระดบั
มาก 

ดา้นราคา ส าคญัในระดบัมาก ดา้นราคา ส าคญัในระดบัมาก 

ดา้นผลิตภณัฑ์ปัจจัยย่อยอนัดับ
แรกตามค่าเฉล่ีย 

มีรูปแบบใหเ้ลือกซ้ือหลากหลาย คุณภาพของสินคา้ รูปแบบสินคา้ อายกุารใชง้าน 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
ราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือล าดบั
แรก 

ดา้นราคาส าคญัในระดบัมาก ดา้นราคาส าคญัในระดบัมาก ดา้นราคาส าคญัในระดบัมาก ดา้นราคาส าคญัในระดบัมาก 

ดา้นราคาปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรก
ตามค่าเฉล่ีย 

สามารถต่อรองราคาได ้ สินคา้แต่ละชนิดมีหลายระดบั
ราคาใหเ้ลือก    

ราคาของสินคา้เหมาะสมกบั
คุณภาพ   

สามารถต่อรองราคาได ้  
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ)  แสดงการเปรียบเทียบผลการศึกษาของวไิลพร พิมพา  กบัการศึกษาท่ีผา่นมา 

 การศึกษา 
วไิลพร พมิพา (2558) ณัฐนันท์  ผลเจริญ (2549) พมิลรัตน์  ลมิป์ไพบูลย์ (2551) โสภิดา  สันเจริญ (2554) 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือล าดบัแรก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส าคญั
ในระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส าคญั
ในระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส าคญั
ในระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ส าคญัในระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรกตามค่าเฉล่ีย 

แหล่งจ าหน่าย เขา้ถึงง่าย การจดัหมวดหมู่สินคา้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย   

การส่งสินคา้ตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด การส่งสินคา้ถูกตอ้งตาม
รูปแบบและจ านวนท่ีสัง่ 

ความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ใน
การจดัส่งของประเภท/ชนิด
สินคา้ท่ีสัง่    

ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้น
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ือล าดบัแรก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดส าคญั
ในระดบัมาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดส าคญั
ในระดบัมาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดส าคญั
ในระดบัมาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดส าคญั
ในระดบัมาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั
ยอ่ยอนัดบัแรกตามค่าเฉล่ีย 

มารยาทและการบริการของ
พนกังานขาย 

มีการส่งเสริมการขายดว้ยการลด
ราคาอยูเ่สมอ 

มารยาทและการบริการของ
พนกังานขาย   

เง่ือนไขการรับเปล่ียนหรือคืน
สินคา้ 
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5.3 ข้อค้นพบ 

 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกในจงัหวดัล าปาง  มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

 1. การเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่ีจงัหวดัล าปางส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ การท่องเท่ียวและพกัผอ่นโดยพบวา่มาเท่ียวจงัหวดัล าปางมากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป 
 2. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิกของนกัท่องเท่ียวชาวไทยซ้ือเพื่อเป็นของ
ฝาก และเพื่อใชส่้วนตวั  โดยผลิตภณัฑเ์ซรามิกท่ีมกัจะซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ ถว้ย ชาม และชอ้นเซรามิก 
รองลงมา คือจาน 
 3. นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์นเร่ือง การ
ออกแบบของสินคา้ และราคาไม่แพงโดยในส่วนช่ือเสียงของร้านไม่ไดใ้หค้วามส าคญั 
 4. แหล่งท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิกในจงัหวดัล าปาง คือ ศูนย์
แสดงและจ าหน่ายเซรามิกและหตัถอุตสาหกรรม ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง  โดยพบวา่การตดัสินใจ
ซ้ือจะตดัสินใจดว้ยตนเอง 
 5. แหล่งขอ้มูลท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยไดรู้้จกัผลิตภณัฑเ์ซรามิก ในจงัหวดัล าปาง
มากท่ีสุดคือ ป้ายโฆษณา  โดยวธีิการซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิก คือ ซ้ือทนัที และมีค่าใชจ่้ายท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิก ในคร้ังล่าสุด 400- 500 บาท 
 6. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะมีรูปแบบใหเ้ลือกซ้ือหลากหลาย ท่ีมีผลเป็นล าดบัแรก เม่ือ
จ าแนกตามเพศ พบวา่ทั้งเพศชายและเพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั   
แต่เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบวา่ในเร่ืองรูปแบบสินคา้สะดุดตา เป็นงานฝีมือ และสามารถ
สั่งผลิตตามรูปแบบท่ีตอ้งการได ้กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001–20,000 บาท และ 20,001 บาทข้ึนไป  
ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด 
 7. ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบั
มากท่ีสุด คือ สามารถต่อรองราคาได ้ และมีรายการราคาสินคา้แสดงชดัเจน  เม่ือจ าแนกตามเพศพบวา่
ในเร่ืองราคาถูกกวา่ผูข้ายรายอ่ืน เพศชายให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด  และ
เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบวา่ในเร่ือง  ราคาค่อนขา้งสูงแต่ผลิตภณัฑเ์ซรามิกมีคุณภาพท่ี
แตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืน   มีรายการราคาสินคา้แสดงชดัเจน   มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด  และช าระ
เงินผา่นบตัรเครดิตได ้ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 
บาท   และกลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท 
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 8. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด คือ แหล่งจ าหน่าย เขา้ถึงง่าย  และสถานท่ีจอดท่ีจอดรถสะดวก  เม่ือ
จ าแนกตามเพศ พบวา่ทั้งเพศชายและเพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั     
เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบวา่ในเร่ือง  มี OUTLET ตั้งอยูภ่ายในโรงงานผลิต  สามารถดู
รูปแบบผลิตภณัฑล่์วงหนา้และสั่งซ้ือทางเวบ็ไซดไ์ด ้ การสั่งซ้ือท าไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว/กรณีท่ี
ตอ้งการผลิตภณัฑส์ามารถท่ีจะสั่งซ้ือผา่นโทรศพัทแ์ละเวป็ไซดไ์ดท้นัที  กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ต ่ากวา่ 10,000 บาท และกลุ่มรายได ้10,000 -15,000 บาท   
 9.  ปัจจยัดา้นการตลาดส่งเสริมการตลาด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด คือ มารยาทและการบริการของพนกังานขาย พนกังานขายมีความ
ช านาญในการใหข้อ้มูลผลิตภณัฑเ์ซรามิกอยา่งถูกตอ้ง  มีการประชาสัมพนัธ์ของทางจงัหวดัล าปางใน
การจดังานประจ าจงัหวดัเช่น งานเซรามิก งานรถไฟ เป็นตน้  และมีการลดราคาผลิตภณัฑเ์ซรามิก  
เม่ือจ าแนกตามเพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
 10. ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ 10 อนัดบัแรกดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 

ตารางท่ี  5.2  แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 10 ล าดบัแรก 

ล าดับ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกัด้าน ค่าเฉลีย่ 
ระดับทีม่ี

ผล 
1 มีรูปแบบใหเ้ลือกซ้ือหลากหลาย ผลิตภณัฑ ์ 4.80 มากท่ีสุด 

1 มารยาทและการบริการของพนกังานขาย การส่งเสริมการตลาด 4.80 มากท่ีสุด 

2 ประโยชน์ใชส้อย ผลิตภณัฑ ์ 4.79 มากท่ีสุด 

2 แหล่งจ าหน่าย เขา้ถึงง่าย ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.79 มากท่ีสุด 

3 มีการออกแบบรูปแบบใหม่ๆเสมอ ผลิตภณัฑ ์ 4.77 มากท่ีสุด 

4 มีการบรรจุภณัฑเ์พ่ือการขนส่งท่ีปลอดภยั ผลิตภณัฑ ์ 4.76 มากท่ีสุด 

4 สถานท่ีจอดท่ีจอดรถสะดวก ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.76 มากท่ีสุด 

5 ความแขง็แรง คงทน ผลิตภณัฑ ์ 4.75 มากท่ีสุด 

6 
พนกังานขายมีความช านาญในการใหข้อ้มูล
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกอยา่งถูกตอ้ง การส่งเสริมการตลาด 

4.72 
มากท่ีสุด 

7 มีกล่องบรรจุภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้ ผลิตภณัฑ ์ 4.70 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  5.2  แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 10 ล าดบัแรก 

ล าดับ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกัด้าน ค่าเฉลีย่ 
ระดับทีม่ี

ผล 
8 สามารถต่อรองราคาได ้ ราคา 4.69 มากท่ีสุด 

9 

มีการประชาสมัพนัธ์ของทางจงัหวดัล าปาง
ในการจดังานประจ าจงัหวดัเช่น งานเซรา
มิก งานรถไฟ  เป็นตน้ การส่งเสริมการตลาด 

4.68 
มากท่ีสุด 

10 มีความประณีตของช้ินงาน ผลิตภณัฑ ์ 4.64 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางดงักล่าวจะพบวา่ ปัจจยัหลกั ท่ีมีความส าคญั มากท่ีสุด ถึง 7 ปัจจยัยอ่ยไดใ้ห้

ความส าคญัในดา้นปัจจยัของ ผลิตภณัฑ์ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกในจงัหวดัล าปาง  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัดา้น
ผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเกือบทุกปัจจยัย่อยในระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองมีรูปแบบ
ให้เลือกหลากหลาย ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย และมีแบบใหม่ๆ ออกมาอยา่งสม ่าเสมอ ผูศึ้กษาไดมี้
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

- ผูป้ระกอบการ ควรให้ความส าคญัต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยการออกแบบผลิตภณัฑ์
ให้มีความหลากหลายข้ึน มีการเปล่ียนรูปแบบผลิตภณัฑ์อยู่เสมอและเพิ่มมูลค่า แต่ต้องค านึงถึง
ประโยชน์การใชส้อยมากยิ่งข้ึน  ในการออกแบบผลิตภณัฑ์บางทีอาจจะตามฤดูกาล หรือตามเทศกาล 
ควรท่ีจะค านึงถึงการให้คุณค่า (Value Added) มากกวา่มูลค่า โดยท่ีตน้ทุนไม่เปล่ียนแปลง หรือตน้ทุน
ลดลง และสามารถแข่งขนัได ้  

-พฒันาสินคา้รูปแบบใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ โดยพิจารณาจากความตอ้งการของลูกคา้
เป็นหลกั  นอกจากนั้นในการผลิตสินคา้ควรมีการควบคุมคุณภาพของสินคา้  โดยเฉพาะความแข็งแรง 
คงทน  มีกล่องบรรจุภณัฑ์ห่อหุ้มสินคา้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้  การผลิตสินคา้ทุกช้ินงานตอ้งมี
ความประณีต มีรูปแบบสินคา้ท่ีสะดุดตา  และควรมีการตรวจสอบคุณภาพของช้ินงานก่อนท าการส่ง
มอบใหก้บัลูกคา้เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีไดต้กลงกบัลูกคา้ไว ้   
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-นอกจากนั้น ผูผ้ลิตควรมีการแยกคุณภาพสินคา้อย่างชัดเจนให้กบัร้านคา้ โดยแยกสินคา้
หลกั (รูปไก่ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั) และสินคา้ทางเลือก (รูปแบบอ่ืนๆ) เพื่อให้ลูกคา้สามารถเลือก
ไดต้ามความตอ้งการ และควรมีนโยบายและการปฏิบติั ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของจงัหวดัล าปาง คือ 
“Lampang : Green & Clean & Ceramic” ควรท่ีจะตั้งเป้าหมายหลกัคือ การส่งเสริมและพฒันากระบวนการ
ผลิตสินคา้ OTOP และผลิตภณัฑ์เซรามิกครบวงจร เพื่อท่ีจะก้าวไปสู่เมืองเซรามิกแห่งประเทศไทยและ
อาเซียน ซ่ึงจะท าให้ศกัยภาพของผูผ้ลิตและจงัหวดัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั เป็นการส่งเสริมกันทั้ง
ระบบ ซ่ึงจะส่งผลต่อยอดซ้ือในอนาคต  

ปัจจัยด้านราคา  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุดคือ สามารถต่อรองราคาได ้และมีรายการราคาสินคา้แสดงชดัเจน 
อย่างไรก็ตาม ในปันจุบนัมีการแข่งขนัสูง และการขายตดัราคาสินคา้ของผูป้ระกอบการเอง ซ่ึงจาก
การเปิดเผยของ นายอธิภูมิ ก าธรวรรินทร์ ผูจ้ดัการ บริษทั มีศิลป์เซรามิค และประธานกิตติมศกัด์ิสภา
อุตสาหกรรมจงัหวดัล าปาง ไดใ้ห้สัมภาษณ์กบั ประชาชาติธุรกิจวา่ ” ผูป้ระกอบการตอ้งมีการปรับตวั
อย่างมากตอ้งเลิกท าสินคา้คุณภาพต ่า ราคาถูกและหากผูป้ระกอบการต่างคนต่างท าการขายตดัราคา 
คาดวา่อุตสาหกรรมเซรามิกล าปางจะมีปัญหาเพิ่มข้ึนอีก 2-3ปีขา้งหนา้” (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์, 
2557)  และเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมร่วมกนั ผูศึ้กษาไดมี้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

-สมาคมผูป้ระกอบการเซรามิก ควรท่ีจะมีการปรึกษาหารือกนั เพื่อท่ีจะท าราคากลาง
ของสินคา้ แต่ไม่ใช่วา่จะขายในราคาเดียวกนัทั้งหมด ควรมีการค านึงถึง การใหคุ้ณค่า(Value Added) 
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้กนัเอง 

-ในการขายหน้าร้านต่อผูบ้ริโภค อาจจะใชว้ิธีการติดป้ายราคาชดัเจนและใช้กลยุทธ์ใน
เร่ืองของการปรับราคาชัว่คราว เช่น ราคาส่งเสริมการขาย ราคาโปรโมชัน่ หรือการใชก้ลยุทธ์ส่วนลด
ต่อปริมาณซ้ือ เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภค ซ้ือมากข้ึนและท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่ไดรั้บส่วนลดแลว้ 

-ควรท่ีจะมีบริการช าระเงินผ่านบตัรเครดิตในกรณีท่ีซ้ือมากกว่า 500  บาทข้ึนไป(ใน
กรณีท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ๆ) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ระดับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดับมากท่ีสุดคือ  แหล่งจ าหน่าย เข้าถึงง่าย  สถานท่ีจอดรถ
สะดวก และมีบริการส่งถึงบา้นกรณีซ้ือตามปริมาณเง่ือนไขของร้าน โดยค านึงถึงวิธีการหีบห่อท่ี
เหมาะสมและปลอดภยัดว้ย 

แหล่งจ าหน่าย เขา้ถึงง่าย จอดรถสะดวก ผูศึ้กษาไดมี้เสนอแนะซ่ึงแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
 1.กรณีท่ีจดัตั้ งร้านค้าใหม่ ตอ้งค านึงถึง ท าเลท่ีตั้ งเข้าถึงง่าย มีสถานท่ีจอดรถสะดวก
นอกจากช่องทางร้านคา้แลว้ ผูป้ระกอบการควรพิจารณาช่องทางอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามยุคตามสมยั ไดแ้ก่ 
การเขา้ไปตั้งบูท๊อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ การไปเช่าร้านในป๊ัมปตท. เป็นตน้ 
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 2.ในกรณีท่ีเป็น ร้านคา้เดิมควรท่ีจะเนน้ในเร่ืองของ ป้ายโฆษณาใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 -อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน อาจจะเพิ่มช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย สามารถเขา้ไปดูรูปแบบสินคา้ใหม่ๆ และสั่งซ้ือ โดยผา่นทางออนไลน์ หรือ 
เวบ็ไซต ์เพื่อเปิดช่องทางให้นกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียวและติดใจ หรือนกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่มีโอกาสมา
เท่ียวชมถึงแมว้า่จะพบวา่การศึกษาในคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามจะให้ความส าคญัในระดบัทา้ยๆ แต่ก็
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงกระแสปัจจุบนัเป็นความนิยมและเขา้ถึงลูกคา้ไดใ้นปริมาณมากโดยไม่ตอ้งอาศยั
หน้าร้าน เป็นอีกช่องทางท่ีทรงประสิทธิภาพมากในการสร้างยอดขาย โดยอาจจะร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
OTOP ล าปาง หรือร่วมกบัสมาคมผูผ้ลิตเซรามิคหรือจงัหวดั สอดรับกบัวิสัยทศัน์ท่ีจะเป็นผลิตภณัฑ์สู่
อาเซ่ียน โดยผา่นระบบสารสนเทศ เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง แม่นย  า และรวดเร็ว 

-นอกจากนั้นขั้นตอนในการขนส่งสินคา้ควรมีบริการจดัส่งผา่นบริษทัขนส่งใหแ้ก่ลูกคา้
ในกรณีท่ีลูกคา้ซ้ือมาก หรือมีบริการส่งผลิตภณัฑ์ถึงท่ีกรณีซ้ือจ านวนมาก  ควรมี OUTLET ตั้งอยู่
ภายในโรงงานผลิตเพื่อสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียวเลือกชมสินคา้(ในกรณีท่ีเป็นผูป้ระกอบการราย
ใหญ่) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ระดับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดับมากท่ีสุดคือ มารยาทและการบริการของพนักงานขาย 
พนกังานขายมีความช านาญในการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑเ์ซรามิกอยา่งถูกตอ้ง   มีการประชาสัมพนัธ์ของ
ทางจงัหวดัล าปางในการจดังานประจ าจงัหวดัเช่น งานเซรามิก งานรถไฟ เป็นต้น มีการลดราคา
ผลิตภณัฑเ์ซรามิก   

 จากการศึกษาพบวา่มีขอ้เสนอแนะในส่วนของพนกังานขาย ดงัน้ี 

-พนกังานขายควรท่ีจะมีความรู้ ขอ้มูลผลิตภณัฑ์เซรามิก สามารถอธิบายได้ และความรู้
ในเร่ืองร้านคา้ 

-พนักงานขายท่ีเขา้ใหม่ ผูป้ระกอบการควรท่ีด าเนินการ อย่างเป็นระบบได้แก่ การจดั
อบรมและเขา้ไปดูงาน กระบวนการผลิต เพื่อท่ีจะเขา้ใจและสามารถอธิบายไดอ้ยา่งถูกตอ้งแต่ควรท่ี
เนน้การฝึกอบรม กระบวนการขาย วา่แต่ละรุ่นแต่ละชนิดมีอะไรบา้ง ใหค้วามรู้ความเช่ียวชาญในการ
ขายแก่พนกังาน ประกอบกบัการอบรมศิลปะการขายและมารยาทการบริการของพนกังาน 

ขอ้เสนอแนะส าหรับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือส่วนราชการใน จงัหวดัล าปาง 
-จากผลการศึกษาพบวา่ การประชาสัมพนัธ์ในระดบัจงัหวดัมี ผลระดบัมากท่ีสุดต่อกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวเหมือนกนัเพราะฉะนั้น ทางจงัหวดัหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งก็ไม่ควรท่ีจะละเลยการจดังาน
ประเภทน้ี เช่น งานรถไฟ งานเซรามิก เป็นตน้ เพื่อเป็นช่องทางใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกั และสร้างความ
มัน่ใจกบัผูป้ระกอบการ เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้เพื่อใหเ้กิดการจ าหน่ายมากยิง่ข้ีน 
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                                                                                                     สถานทีเ่กบ็แบบสอบถาม................ 
                                                                                                                               
                                                                                                                               เลขที.่.................... 
  แบบสอบถามเพือ่การค้นคว้าแบบอสิระ 

เร่ือง  ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อนักท่องเทีย่วชาวไทยในการซ้ือผลติภัณฑ์เซรามิกใน 
                                                                      จังหวดัล าปาง 
                          ....................................................................................................... 
ค าช้ีแจงเกีย่วกบัแบบสอบถาม  

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการค้นควา้แบบอิสระตามหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (ส าหรับผูบ้ริหาร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

 แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
ส่วนที1่    ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที2่    ขอ้มูลพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิก ของนกัท่องเท่ียว 

   ชาวไทยในจงัหวดัล าปาง 
ส่วนที ่3    ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิก 

     ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัล าปาง 
ผูศึ้กษาใคร่ขอเรียนใหท้ราบวา่ ในขอ้ค าถามของแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วนน้ี 
“ผลิตภัณฑ์เซรามิก” ในท่ีน้ี จะหมายถึง ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา ประเภทเคร่ืองใชบ้นโต๊ะ

อาหาร และของประดบัตกแต่ง ของท่ีระลึก เช่น 
 

 
 

 
 
 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามชุดน้ีจะใชเ้พื่อการศึกษาเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่ีไดก้รุณาสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถาม มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
                  กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนีใ้ห้ครบทั้ง 3 ส่วน 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ หน้าข้อความทีท่่านต้องการเลอืกหรือเขียนข้อความตัวเลขลงในช่องว่าง  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ  

(  ) 1. ชาย    (  ) 2. หญิง  
2. อาย ุ 

(  ) 1. ต ่ากวา่ 21 ปี   (  ) 2. 21 – 30 ปี  
(  ) 3. 31 – 40 ปี    (  ) 4. 41 – 50 ปี  
(  ) 5. 50 ปีข้ึนไป  

3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
(  ) 1. ต ่ากวา่     10,000 บาท   (  ) 2. 10,000 – 15,000 บาท  
(  ) 3. 15,001 – 20,000 บาท   (  ) 4. 20,001 – 25,000 บาท  
(  ) 5. 25,001 – 30,000 บาท   (  ) 6. 30,000 บาทข้ึนไป  

4.  ภูมิล าเนา  
(  ) 1. ภาคเหนือ     (  ) 2. ภาคกลาง  
(  ) 3. ภาคใต ้    (  ) 4. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

5.  จ านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียวจงัหวดัล าปาง (รวมคร้ังน้ี)  
(  ) 1. คร้ังแรก     (  ) 2. 2 คร้ัง  
(  ) 3. 3 คร้ัง     (  ) 4. 4 คร้ัง  
(  ) 5. มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป 

6.  วตัถุประสงคห์ลกัของท่านในการเดินทางมาท่ีจงัหวดัล าปาง  
(  ) 1. ท่องเท่ียว/พกัผอ่น   (  ) 2. ติดต่อธุรกิจ/ท าการคา้  
(  ) 3. ปฏิบติังาน    (  ) 4. ประชุมสัมมนา  
(  ) 5. เยีย่มญาติ/เพื่อน   (  ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ……………..)  

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซ้ือผลติภัณฑ์เซรามิก ในจังหวดัล าปาง  
7. วตัถุประสงคข์องท่านในการซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

(  ) 1. เพื่อเป็นของฝาก   (  ) 2. เพื่อเก็บเป็นของท่ีระลึก  
(  ) 3.  เพื่อใชส่้วนตวั                      (  ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ...................................)  
 

  



 
 

 74 

 
 
8.  ผลิตภณัฑเ์ซรามิกท่ีท่านมกัจะซ้ือบ่อยท่ีสุด(ตอบมากกวา่ 1 ขอ้ )  
 

(  ) 1.          (  ) 2.  
 
 
(  ) 3.            (  ) 4.      
 
 
(  ) 5.       (  ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.................) 
 

 
9. ท่านใหค้วามส าคญักบัเร่ืองใด ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิก (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

(  ) 1. ความสมบรูณ์ของช้ินงาน     (  ) 2. การออกแบบของสินคา้  
(  ) 3. ประโยชน์ใชส้อย      (  ) 4. รูปแบบและสีสันดึงดูดใจ  
(  ) 5. เป็นท่ีระลึกในการเดินทาง     (  ) 6. บริการท่ีดีจากผูข้าย  
(  ) 7. ราคาไม่แพง      (  ) 8. สินคา้ในร้านวางแยกประเภทเป็นหมวดหมู่  
(  ) 9. โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ      (  ) 10. ความมีช่ือเสียงของทางร้าน  
(  ) 11.อ่ืนๆ (โปรดระบุ...................................) 

10. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของท่านในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิก มากท่ีสุด  
              (  ) 1. เพื่อน/ผูร่้วมงาน                      (  ) 2. บุคคลในครอบครัว   

(  ) 3. แฟน/คู่สมรส     (  ) 4. ตวัท่านเอง  
(  ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ...................................)  

11. ท่านนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิก ในจงัหวดัล าปาง จากแหล่งใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
(  ) 1. ศูนยแ์สดงและจ าหน่ายเซรามิกและหตัถอุตสาหกรรม ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
(  ) 2. ตลาดหนา้โรงเรียนเทศบาล 4 (  ) 3. ตลาดเซรามิกหนา้จวนผูว้า่  

              (  ) 4. ตลาดเซรามิกตามเส้นทางท่องเท่ียวล าปาง-เชียงใหม่  
              (  ) 5. OUTLET ของโรงงานท่ีผลิตในแต่ละท่ีใน จงัหวดัล าปาง  
              (  ) 6. ซ้ือแต่คร้ังแวะซ้ือท่ีไหนบา้ง (โปรดระบุ...............................................................) 
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12. ท่านรู้จกัผลิตภณัฑเ์ซรามิก ในจงัหวดัล าปางจากขอ้มูลแหล่งใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

(  ) 1. ครอบครัว หรือ ญาติพี่นอ้ง   (  ) 2. เพื่อนชาวไทย  
(  ) 3. หนงัสือน าเท่ียว               (  ) 4. หนงัสือพิมพ ์/ นิตยสาร  
(  ) 5. เวบ็ไซดท์างอินเตอร์เน็ต              (  ) 6. วทิย ุ 
(  ) 7. ป้ายโฆษณา               (  ) 8. งานแสดงสินคา้  
(  ) 9. รู้ดว้ยตนเอง   (  ) 10. การพดูปากต่อปาก (Word of mouth)  
(  ) 11. บริษทัทวัร์/กรุ๊ปพามา                      (  ) 12. อ่ืนๆ (โปรดระบุ...............................)   

13. ค่าใชจ่้ายท่ีท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิก ในคร้ังล่าสุด  
(  ) 1. ต่ากวา่ 100 บาท         (  ) 2. 100 - 300 บาท  
(  ) 3. 301 - 500 บาท     (  ) 4. 501 - 700 บาท  
(  ) 5. มากกวา่ 700 บาทข้ึนไป  

14. วธีิการซ้ือผลิตภณัฑเ์ซรามิก ของท่านเป็นอยา่งไร  
(  ) 1. ซ้ือทนัที    (  ) 2. เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนในยา่นเดียวกนัก่อนซ้ือ  
(  ) 3. ศึกษาคน้หาขอ้มูลก่อนมาซ้ือ ( ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ...................................) 
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ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลในการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เซรามิก 
  ของ  นักท่องเทีย่วชาวไทยในจังหวดัล าปาง 

ค าช้ีแจง  ในการซ้ือผลติภัณฑ์เซรามิก เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารและของประดับตกแต่งของทีร่ะลกึ   
                 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดล าปางปัจจัยในข้อต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือใน                                                              

  ระดับใด กรุณาท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่องว่างเพยีงช่องเดียวในแต่ละข้อ 
 
            
                ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

         ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ 

มาก 
ทีสุ่ด 

  มาก 
 
 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

1. ด้านผลติภัณฑ์  

1)  รูปแบบสินคา้ สะดุดตา      

2)  สีสัน ลวดลาย      

3)  ประโยชน์ใชส้อย      

4)  มีความประณีตของช้ินงาน      

5)  ความแขง็แรง คงทน      

6)   น ้าหนกัเบา      

7)   มีตรายีห่้อ (Brand)      

8)   สามารถแสดงถึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัล าปาง      

9)    เป็นงานฝีมือ      

10)  มีรูปแบบให้เลือกซ้ือหลากหลาย      

11)  มีการออกแบบรูปแบบใหม่ๆเสมอ      

12)  มีกล่องบรรจุภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้      

13)  มีการบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่งท่ีปลอดภยั      

14)  สามารถสั่งผลิตตามรูปแบบท่ีตอ้งการได ้      

15)  โรงงานมีช่ือเสียง      
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 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

2. ด้านราคา 

1) ราคาค่อนขา้งสูงแต่ผลิตภณัฑเ์ซรามิกมี
คุณภาพท่ี  แตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืน 

     

 2)   มีรายการราคาสินคา้แสดงชดัเจน      

 3)   ราคาถูกกวา่ผูข้ายรายอ่ืน      

 4)   สามารถต่อรองราคาได ้      

 5)   มีส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมาก      

 6)    มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด      

 7)   ช าระเงินผา่นบตัรเครดิตได ้      

 8)   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)..........................      

 3.  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      

1. แหล่งจ าหน่าย เขา้ถึงง่าย      

2. สถานท่ีจอดท่ีจอดรถสะดวก      

3. มี OUTLET ตั้งอยูภ่ายในโรงงานผลิต      

4. สามารถดูรูปแบบผลิตภณัฑ์ล่วงหนา้และ
สั่งซ้ือทางเวบ็ไซดไ์ด ้

     

5. มีบริการส่งผลิตภณัฑถึ์งท่ีกรณีซ้ือจ านวนมาก      

6. มีบริการจดัส่งผา่นบริษทั ขนส่งโดยสะดวก 
ในกรณีท่ีลูกคา้ซ้ือมาก 

     

7. การสั่งซ้ือท าไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว/กรณีท่ี
ตอ้งการผลิตภณัฑส์ามารถท่ีจะสั่งซ้ือผา่น
โทรศพัทแ์ละแวป็ไซดไ์ดท้นัที 

     

8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................................... 
....................................................................) 
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                ปัจจยัส่วนประสมการตลาด   ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

มาก
ท่ีสุด 

 มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1. พนกังานขายมีความช านาญในการใหข้อ้มูล
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกอยา่งถูกตอ้ง 

     

2. มารยาทและการบริการของพนกังานขาย      

3. มีการโฆษณาผา่นส่ือการพิมพ ์      

4. มีการโฆษณาผา่นส่ือทางวทิย ุ      

5. มีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์      

6. มีการประชาสัมพนัธ์ของทางจงัหวดัล าปาง
ในการจดังานประจ าจงัหวดัเช่น  
งานเซรามิก งานรถไฟ เป็นตน้ 

     

7. มีการลดราคาผลิตภณัฑเ์ซรามิก      

8. รับเปล่ียนหรือคืนสินคา้ตามเวลาท่ีก าหนด      

9. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)......................................... 
.................................................................... 

     

 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

                                   ขอขอบพระคุณท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 

. 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ – นามสุกล   นางสาววไิลพร  พิมพา 
 
วนั  เดือน ปีเกดิ 20  มิถุนายน  2513 
 
ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ โรงเรียนล าปางพาณิชยการ 
    และเทคโนโลย ีสาขา การตลาด ปีการศึกษา 2531 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี แขนงวชิา บริหารธุรกิจ  
สาขา การจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ปีการศึกษา 2544 
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