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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่อง
เคลือบดินเผาโอ่งมังกรราชบุรปี ระกอบด้วย ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษา อาชีพ ปจั จัยส่วนประสมการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่งมังกรราชบุรี 3. เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ ปจั จัยส่วนประสมการตลาด กับพฤติกรรมการซือ้ โอ่งมังกร
ราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื ผู้บริ โภคที่ซ้อื ผลิตภัณฑ์โอ่งมังกรราชบุรี จานวน 385 ราย ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตเิ ชิงอนุมานใช้ในการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square)
ผลจากการวิจยั พบว่า 1.ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่ง
มังกรราชบุรี เพศ มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณการซือ้ และความถี่ในการซือ้ อายุสมั พันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซือ้
โอ่งมังกรราชบุรี ในเรื่องการตัดสินใจซือ้ ระดับการศึกษาสัมพันธ์ก ั บพฤติกรรมการเลือกซือ้ โอ่งมังกรราชบุรี ใน
เรื่อง โอกาสพิเศษในการซื้อ รายได้ต่อเดือนสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อโอ่งมังกรราชบุรี ในเรื่อง การ
ตัดสินใจซือ้ วัตถุประสงค์ในการซือ้ และรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 2.ปจั จัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย ด้านส่งเสริม การตลาด สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อ โอ่งมัง กรราชบุรี 3
ประการได้แก่ 2.1 วัตถุประสงค์ในการซือ้ 2.2โอกาสพิเศษในการซือ้ 2.3 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ปจั จัยส่วนประสม
การตลาดด้านช่องทางจัดจาหน่ าย สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อโอ่งมังกรราชบุรี ในเรื่อง การตัดสินใจซื้อ
ปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซือ้ โอ่ง
มังกรราชบุรใี นเรื่อง ความถีใ่ นการซือ้
คาสาคัญ : ปจั จัยพฤติกรรมการซือ้ , โอ่งมังกร
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Abstract
The purpose of this study is 1) to examine the factors that affect the purchasing behavior of
dragon jar pottery buyers in Ratchaburi province, Thailand namely gender, age, salary, education,
career, and the companies’ marketing mix 2) to study purchasing behaviors of the dragon jar pottery
buyers in Ratchaburi province, Thailand 3) to study the relationship between the demographic factors,
marketing mix and purchasing behaviors to dragon jars pottery buyers in Ratchaburi province, Thailand.
385 consumers who bought dragon jars pottery in Ratchaburi province were surveyed by using the
questionnaire. The data was analyzed using the descriptive statistics, mean, standard deviation, and ChiSquare.
This study found that gender of the customer correlates with the purchasing duration and
quantity, customer’s age and education level correlates with the size of the jar and the buying occasion.
An income level of the buyer correlates with the pattern and size of the pottery and the purchasing
objective. All marketing mix correlates with the purchasing objective and occasion and the pattern of the
pottery. In addition, the distribution channel also affects the size of the purchased pottery and the
purchase time. The promotion also affects the purchasing time.
Keywords: Behavior Dagon Jars

บทนา
เครื่องเคลือบดินเผาเป็ นปจั จัยพืน้ ฐานของมนุ ษย์
ที่ผ ลิต ขึ้น มาใช้สอยในครัว เรือ นเช่น ตะเกีย บ ช้อ น
ชาม อ่าง กระถาง แจกันซึง่ รวมถึงโอ่งมังกรทีใ่ ช้เป็ น
ภาชนะกัก เก็บ น้ า เครื่อ งเคลือ บดิน เผาในจัง หวัด
ราชบุรเี ป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลายและมีช่อื เสียงอย่างมากคือ
โอ่ ง มัง กรราชบุ รี ซึ่ ง เป็ น หัต ถกรรมพื้ น บ้ า น ที่ มี
ั ญาจาก
เอกลัก ษณ์ แ ละวิว ัฒ นาการสืบ ทอดภู มิป ญ
บรรพบุ รุ ษ จึง เป็ น ที่ม าของ “โอ่ ง มัง กรราชบุ รี ภู มิ
ปญั ญาสามแผ่นดิน” [5] อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดิน
เผาโอ่งมังกรราชบุรี ซึ่งมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวและมี
วิวฒ
ั นาการมาหลายช่วงอายุตงั ้ แต่ยุคเริม่ ต้น ซึ่งเกิด
จากภู มิ ป ัญ ญาที่ ต ก ทอดจา กบรรพบุ รุ ษ ผ่ า น
ประสบการณ์จนดารงอยู่และมีความก้าวหน้าพัฒนาได้
จนถึงปจั จุบนั สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิน่ สอดรับ
กับภาครัฐให้การสนับสนุ น ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่อง
เคลือบดินเผา เพิม่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มมี ูลค่าและ
พัฒนารูปแบบอย่างมีมาตรฐานตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้สอย จาหน่ายทัง้ ในและต่างประเทศ
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ปจั จุบนั แม้จะมีการสร้างวัสดุเลียนแบบผลิตภัณฑ์
พลาสติก โอ่งปูน แทงค์น้าสแตนเลส แต่ไม่สามารถที่
จะท าให้ เ กิ ด ความนิ ย มทรงคุ ณ ค่ า ทางจิ ต ใจได้
ถึงแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ทดแทน แต่ความทรงคุณค่า
ของโอ่งมังกรก็ยงั คงอยู่และอยู่ตลอดไป เพราะโอ่งเป็ น
หัต ถกรรมพื้น บ้ า น นั บ วัน มีแ ต่ ร าคาจะสู ง ขึ้น และ
กลายเป็ นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านในที่สุด [1] และยิง่
นานวันก็ยงิ่ มีราคาควรค่าแก่การสะสม และยังนามา
ตกแต่ ง บ้ า นให้ มี เ สน่ ห์ มี สี ส ัน เย้ า ยวนใจ เป็ นที่
ประทับใจแก่ผตู้ กแต่งและผูพ้ บเห็น กาลเวลาบ่งบอก
ถึงมูลค่าของเครื่องเคลือบดินเผานัน้ ๆ และเป็ นการ
สร้า งงานสร้างรายได้ ลดการอพยพแรงงานสู่เ มือ ง
ใหญ่ สร้างความเจริญกับชุมชนของชาวจังหวัดราชบุรี
และเป็ นแนวคิดกิจกรรมและบุคคลทีไ่ ด้รบั การยกย่อง
ให้เป็ นปราชญ์ชาวบ้าน เครื่องเคลือบดินเผาที่ได้ทา
ั ญาท้อ งถิ่น ที่สาคัญ
สืบ ต่ อ กัน มานี้ จ ัด ได้เ ป็ น ภู มิป ญ
ประการหนึ่ง ซึง่ ได้มาเป็ นแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้ [2]
ผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและเป็ นผูป้ ระกอบการโดยตรง
เป็ นสมาชิกของสมาคมเครื่องเคลือบดินเผามาไม่น้อย
กว่ า 33 ปี จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาป จั จั ย ที่ มี
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ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่อง
เคลือบดินเผาโอ่งมังกรราชบุรี เพราะผลิตภัณฑ์เครื่อง
เคลือบดินเผายังคงได้รบั การตอบรับจากผู้บริโภคทัง้
ในและต่ า งประเทศอยู่ บ้ า ง แม้ ว่ า บางครั ง้ ได้ ร ั บ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิง่ แวดล้อม
และคู่ แ ข่ง ขัน ท าให้ต ลาดของเครื่อ งเคลือ บดิน เผา
ยังคงมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความอยู่รอดทาง
ธุ ร กิ จ การผลิ ต เครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผา โอ่ ง มั ง กร
ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตในด้านของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ คุณภาพ วิธีการผลิต
รวมถึ ง การศึก ษาความต้ อ งการของตลาดเพื่อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค จึงเป็ นเรื่อง
สาคัญ การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มุ่ง ศึกษาเรื่องปจั จัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่อง
เคลือบดินเผาโอ่งมังกรราชบุรี ซึง่ ผลการศึกษาจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดิน
เผา รวมถึงผูบ้ ริโภคเพื่อเป็ นแนวทางวางแผนการผลิต
การตลาด ก าหนดขอบเขตในการเลื อ กรู ป แบบ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ว ม ถึ ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง กิ จ ก า ร ใ ห้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและสอดรั บ กั บ ความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
ในการวิ จ ั ย เรื่ อ งป จั จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่ง
มังกรราชบุรคี อื
ตัวแปรต้น (Independent Variable)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน

-

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด

1. เพื่ อ ศึ ก ษาป จั จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ั บ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่ง
มังกรราชบุรปี ระกอบด้วย ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์
ได้แ ก่ เพศ อายุ รายได้ต่ อ เดือ น ระดับ การศึก ษา
อาชี พ ป จั จั ย ส่ ว นประสมการตลาดได้ แ ก่ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่อ งทางการจัดจ าหน่ า ย
และด้านการส่งเสริมการตลาด
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่อง
เคลือบดินเผาโอ่งมังกรราชบุรี
3. เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ ระหว่างปจั จัย ด้าน
ประชากรศาสตร์ ป จั จัย ส่วนประสมการตลาดกับ
พฤติกรรมการซือ้ โอ่งมังกรราชบุรี

สมมติ ฐานของการวิ จยั
ศึกษาเรื่องปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่งมังกรราชบุรี
ได้แก่
1. ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่ง
มังกรราชบุรี
2. ปจั จัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อผลิต ภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่ง
มังกรราชบุรี

กรอบแนวความคิ ด
ศึกษาเรื่องปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่งมังกรราชบุรี

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
พฤติ กรรมการซื้อผลิ ตภัณฑ์เครือ่ งเคลือบดิ นเผา
โอ่งมังกรราชบุรี
1. วัตถุประสงค์ในการซือ้
2. ผูม้ สี ว่ นในการตัดสินใจซือ้ โอ่งมังกร
3. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทซ่ี อ้ื
4. โอกาสพิเศษในการซือ้
5. ความน่าเชื่อถือของผูจ้ าหน่ าย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจยั
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี
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แนวคิ ด ทฤษฏี
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ใช้ทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริโภคของ Kotler เป็ นกรอบ
แนวคิดของงานวิจยั
ศิริว รรณ เสรีร ัต น์ และคณะ (2538:41-42) [3]
ลั ก ษ ณะ ด้ า นป ระ ช า กรศ า สต ร์ (Demographic)
ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา
ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว เกณฑ์เหล่านี้
เป็ นที่ นิ ย มใช้ ใ นการแบ่ ง ส่ ว นตลาด
ด้ า น
ประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิตทิ ว่ี ดั ได้
ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย ข้อมูล
ทางด้ า นประชากรศาสตร์จ ะสามารถเข้า ถึง และมี
ประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมายง่ายต่อการ
วัดมากกว่าตัวแปรอื่น ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบไปด้วยเพศ อายุ การศึกษา รายได้และอาชีพ
เป็ นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสาคัญต่ อนักการ
ตลาด เพราะเกีย่ วพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัว
สินค้าทัง้ หลาย
คอตเลอร์ ฟิ ลลิป (Kotler, Philip. 2006) [8]
กล่าวว่า “ส่วนประสมทางการตลาด เป็ นเครื่องมือทาง
การตลาดที่ผ สมผสานองค์ประกอบทางการตลาดที่
นามาใช้เพื่อให้องค์กรหรือบุคคลประสบผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และทาให้ตลาดเป้าหมายได้รบั ความพึง
พอใจ” ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดนี้ป ระกอบด้ว ย
ขอบเขตหลักๆ อยู่ 4 ด้านอันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) หรือที่เรียกโดยทัวไปว่
่ า (Marketing
Mix)
อีเจอโรม แมคคาธี (E. Jerome McCarthy.
1990) [7] ได้ก ล่ า วว่ า “ทฤษฎี ส่ ว นประสมทาง
การตลาดนัน้ คือ กิจ กรรมทางการตลาดที่บ ริษัท ได้
จัดเตรียม ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ ายและการ
ส่งเสริมการตลาดเพื่อทีจ่ ะมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า” ดังนี้
Kotler, Philip . (2006) อ้างถึง ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์
( 2546 : 192 – 194) [4] การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค (Analyzing Consumer behavior) เป็ นการ
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วิจยั พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ทัง้ ที่
เป็ นบุคคล องค์กร หรือ ชุมชนเพื่อให้ทราบพฤติกรรม
การซื้อและความต้องการ การใช้ การเลือ ก บริการ
แนวคิดหรือประสบการณ์ เพื่อขจัดสิง่ กระตุ้นหรือกล
ยุทธ์การตลาดทีส่ ามารถทาให้ผบู้ ริโภคพอใจ สามารถ
สนองความต้ อ งการผู้ บ ริ โ ภค ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ค าถาม 7 ค าถามที่ ใ ช้ ค้ น หาลั ก ษณะพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริโภคทีน่ ิยมใช้คอื 6Ws 1H ประกอบด้วย 6 Ws
คือ
1. Who ใครอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
2. What รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
3. Why วัตถุประสงค์ในการซือ้
4. Who ใครมีสว่ นในการตัดสินใจซือ้
5. When โอกาสในการซือ้
6. Where ผู้บริโภคซื้อทีไ่ หน 1 H คือ How
ขัน้ ตอนในการตัดสินใจ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือผูท้ ม่ี าซือ้ โอ่ง
มังกรราชบุรี เกณฑ์ในการพิจารณาประชากรคือ ผูม้ า
ซื้อผลิตภัณฑ์เ ครื่อ งเคลือบดินเผาโอ่งมังกร วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างมีเกณฑ์พจิ ารณาดังนี้
1.1 พิจารณาจากโรงงานทีม่ กี าลังการผลิตสูงสุด
6 อันดับ [6]
1.2 เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
ทีผ่ ลิตเฉพาะโอ่งมังกรทีม่ กี าลังการผลิตเกินร้อยละ 50
ของจังหวัดราชบุรี
1.3 เป็ นโรงงานที่มียอดจาหน่ ายโอ่งมังกร แก่
ลูกค้าเป็ นจานวนมาก [5]
กลุ่ มตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการศึก ษามีจานวนเท่า กับ
385 คน ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่าง อย่างมีขนั ้ ตอน
ขัน้ ที่ 1 การสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ผูม้ าซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่ง
มังกร จากโรงงานทีม่ กี าลังการผลิตสูงสุด 6 อันดับ มี
กาลังการผลิตเกินร้อยละ 50 ของจังหวัดราชบุรี และ
ยอดจาหน่ายสูง
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ขัน้ ที่ 2 การสุ่ม แบบก าหนดสัด ส่ว น (Quota
Sampling) จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 6 โรงงานข้ า งต้ น
ก าหนดสัด ส่ ว นตัว อย่ า งให้ส ัม พัน ธ์ก ับ สัด ส่ ว นของ
ประชากร จะได้โรงงานละ 67-68 คน
ขัน้ ที่ 3 การสุ่ ม แบบบัง เอิญ (Accidental
Sampling) เลือกสถานทีท่ ป่ี ระกอบไปด้วยลูกค้าทีม่ า
ซือ้ โอ่งมังกรราชบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง 6 โรงงานที่ได้
ทาการแบ่งสัดส่วน จากขัน้ ที่ 2
2. การสร้างเครือ่ งมือในการวิ จยั
เครื่องมือประกอบการวิจยั คือแบบสอบถาม ใน
แบบสอบถามนี้เป็ นคาถามปลายปิ ด ในการวิจยั ครัง้ นี้
แบ่งโครงสร้างออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเป็ นข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามปจั จัยส่วนประสมการตลาด
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์
เครื่องเคลือบดินเผาโอ่งมังกรราชบุรี
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ผู้ วิจ ัย น า
แบบสอบถามที่ป รับ ปรุ ง แก้ไ ข ไปทดสอบหาความ
เชื่อ มัน่ กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่มีลัก ษณะใกล้เ คีย ง โดย
นาไปทดสอบ (Try Out) เป็ นจานวน 33 คนได้ค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .9360 จึงนาแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 ชุด
(เครื่องมือ)

การวิ เคราะห์ข้อมูล
น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ท างสถิ ติ แ ละ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป สถิติท่ใี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาวิ เ คราะห์ (Descriptive
Approach Analysis) สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และค่าความถี่ (Frequencies) ใช้ใน
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปส่
่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูล
ความคิด เห็น ต่ อ การจัด การด้า นต่ า งๆ ค่ า ส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้รวมกับ
ค่าเฉลีย่ เพื่อแสดงการกระจายของข้อมูลความคิดเห็น
ต่อการจัดการด้านต่างๆ
2. สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistic) โดยใช้
สถิตวิ เิ คราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square) Fisher’s exact
โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ทร่ี ะดับ .05

สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจ ัย เพื่อ ศึก ษาป จั จัย ที่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่ง
มังกรราชบุรี สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่ง
ออกเป็ น 4 ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจานวน
385 คน พบว่ามากกว่าครึง่ เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อย
ละ 52.5 ส่วนมากอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 26.8 มีก ารศึก ษาโดยเฉลี่ย อยู่ ใ นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็ นร้อยละ 25.5 โดยส่วนใหญ่
มีรายได้เฉลีย่ ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือนคิดเป็ นร้อย
ละ 37.9 น้ อ ยกว่ า ครึ่ง ประกอบอาชีพ ธุ ร กิจ ส่ว นตัว /
ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 41.6
ตอนที่ 2 ป ัจ จั ย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี
ความสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ โ อ่ ง
มังกรราชบุรี (4 P’s) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (4 P’s)
ส่วนประสมการตลาด 4 P’s

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รวม
2. ด้านราคา (Price) รวม
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) รวม
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวม

4.36
4.25
4.16
3.92

จ า ก ต า ร า ง ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ด ย มี ร ะ ดั บ
ความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.36 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 ด้านราคา
โดยมี ร ะดั บ ความส าคั ญ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.25 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.58 ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยโดยมีร ะดับ
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.16

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.53
0.58
0.65
0.77

ระดับความสาคัญ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 0.65 ด้า นการ
ส่งเสริมการตลาดโดยมีระดับความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.92 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.77 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์คุณลักษณะส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์โอ่งมังกร
วิเคราะห์โดยใช้สถิตไิ ค-สแควร์ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดง Fisher’s exact significant level คุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
คุณลักษณะส่วน วัตถุประสงค์ การตัดสินใจ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ โอกาสพิเศษ ความน่าเชื่อถือ
บุคคล
เพศ
0.094
0.359
0.265
0.216
0.225
อายุ
0.414
0.010**
0.654
0.015*
0.139
ระดับการ ศึกษา
0.277
0.003**
0.265
0.001**
0.274
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ

0.000**
0.279

0.017*
0.182

0.008**
0.411

0.004**
0.762

0.046*
0.646

* p <= 0.05, ** p <= 0.01
จากตารางที่ 2 ปจั จัยทางด้านลักษณะส่วนบุคคล
ที่มผี ลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อโอ่งมังกรราชบุรี ใน
เรื่องวัตถุ ประสงค์ในการซื้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึก ษา รายได้ต่ อ เดือ น และอาชีพ ซึ่ง จากการ
ทดสอบโดยอาศัย หลัก การทดสอบไค-สแควร์ (Chisquare) ได้ผลการทดสอบดังนี้
1. พฤติก รรมการเลือ กซื้อ โอ่ ง มัง กรราชบุ รี ใน
เรื่องวัตถุประสงค์ในการซื้อมีความสัมพันธ์กบั รายได้
ต่อเดือน โดยมีค่า Fisher’s exact Sig ทีค่ านวณได้
เท่ากับ 0.000
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ส่วน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการเลือ กซื้อ โอ่ ง มัง กร
ราชบุ รี ในเรื่ อ งวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการซื้ อ โดยมี ค่ า
Fisher’s exact Sig ทีค่ านวณได้เท่ากับ 0.094, 0.414,
0.277, 0.279 ตามลาดับ
2. พฤติก รรมการเลือ กซื้อ โอ่ ง มัง กรราชบุ รี ใน
เรื่องการตัดสินใจในการซื้อโอ่งมังกร มีความสัมพันธ์
กับ อายุ ระดับ การศึก ษา รายได้ต่ อ เดือ นโดยมีค่ า
Fisher’s exact Sig ทีค่ านวณได้เท่ากับ 0.010,
0.003, 0.017 ตามลาดับ
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ส่ ว น เพศ และอาชี พ ไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ก ั บ
พฤติกรรมการเลือกซื้อโอ่งมังกรราชบุรี ในเรื่องการ
ตัดสินใจในการซือ้ โอ่งมังกร โดยมีค่า Fisher’s exact
Sig ทีค่ านวณได้เท่ากับ 0.359 และ 0.182 ตามลาดับ
3. พฤติก รรมการเลือ กซื้อ โอ่ ง มัง กรราชบุ รี ใน
เรื่อ งรู ป ลัก ษณ์ ผ ลิต ภัณ ฑ์ท่ีซ้ือ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
รายได้ต่อเดือน โดยมีค่า Fisher’s exact Sig ที่
คานวณได้เท่ากับ 0.008 ส่วน เพศ อายุ การศึกษา
และอาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือก
ซือ้ โอ่งมังกรราชบุรี ในเรื่องรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทซ่ี ้อื
โดยมีค่า Fisher’s exact Sig ที่คานวณได้เท่ากับ
0.265, 0.654, 0.265, 0.411 ตามลาดับ
4. พฤติก รรมการเลือ กซื้อ โอ่ ง มัง กรราชบุ รี ใน
เรื่ อ งโอกาสพิ เ ศษในการเลื อ กซื้ อ โอ่ ง มั ง กร มี
ความสัมพันธ์กบั อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
โดยมีค่า Fisher’s exact Sig ทีค่ านวณได้เท่ากับ
0.015, 0.001, 0.004 ตามลาดับ
ส่ ว น เพศ และอาชี พ ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ั บ
พฤติกรรมการเลือกซือ้ โอ่งมังกรราชบุรี ในเรื่องโอกาส
พิเ ศษในการเลือ กซื้อ โอ่ ง มัง กร โดยมีค่ า Fisher’s
exact Sig ที่คานวณได้เท่ ากับ 0.216, 0.762
ตามลาดับ

5. พฤติกรรมการเลือกซือ้ โอ่งมังกรราชบุรี ในเรื่อง
ความน่ า เชื่อ ถือ ของผู้จ าหน่ า ย มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
รายได้ต่อเดือน โดยมีค่า Fisher’s exact Sig ที่
ค านวณได้ เ ท่ า กั บ 0.046ส่ ว น เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และอาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การเลือกซื้อโอ่งมังกรราชบุรี ในเรื่องความน่ าเชื่อถือ
ของผู้จาหน่ าย โดยมีค่า Fisher’s exact Sig ที่
คานวณได้เท่ากับ 0.225, 0.139, 0.274, 0.646
ตามลาดับ
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปจั จัยส่วนประสม
การตลาดกับพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์โอ่งมังกร
วิเคราะห์โดยใช้สถิตไิ ค-สแควร์ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดง Fisher’s exact significant level ส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ส่วนประสมการตลาด
วัตถุประสงค์ การตัดสินใจ รูปลักษณ์
โอกาสพิเศษ
ความน่าเชื่อถือ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
0.000**
0.305
0.000**
0.005**
0.126
ด้านราคา
0.000**
0.095
0.000**
0.000**
0.207
ช่องทางการจัดจาหน่าย
0.000**
0.004**
0.000**
0.000**
0.080
ส่งเสริมการตลาด
0.000**
0.112
0.000**
0.000**
0.146
* p <= 0.05, ** p <= 0.01
จากตารางที่ 3 ปจั จัยส่วนประสมการตลาดทีม่ ผี ล
ต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อ โอ่ง มัง กรราชบุรี ในเรื่อ ง
วัต ถุ ป ระสงค์ในการซื้อ ได้แก่ ด้า นผลิต ภัณฑ์ ด้า น
ราคา ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และด้ า นการ
ส่ ง เสริม การตลาด ซึ่ ง จากการทดสอบโดยอาศัย
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หลักการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-square) ได้ผลการ
ทดสอบดังนี้
1. พฤติก รรมการเลือ กซื้อ โอ่ ง มัง กรราชบุ รี ใน
เรื่องวัตถุ ประสงค์ในการซื้อมีความสัมพันธ์กบั ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่อ งทางการจัดจ าหน่ า ย
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และด้ า นการส่ ง เสริม การตลาด โดยมีค่ า Fisher’s
exact Sig ทีค่ านวณได้เท่ากับ 0.000
2. พฤติกรรมการเลือกซือ้ โอ่งมังกรราชบุรี ในเรื่อง
การตัด สิน ใจในการซื้อโอ่ งมัง กรมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
ช่องทางการจัดจาหน่ าย โดยมีค่า Fisher’s exact Sig
ทีค่ านวณได้เท่ากับ 0.004
ส่วนปจั จัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
ราคา และการส่งเสริมการตลาด ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเลือกซื้อโอ่งมังกรราชบุรี ในเรื่ องการ
ตัดสินใจในการซื้อโอ่งมังกรโดยมีค่า Fisher’s exact
Sig ที่คานวณได้เท่ากับ 0.305, 0.095, 0.112
ตามลาดับ
3. พฤติก รรมการเลือ กซื้อ โอ่ ง มัง กรราชบุ รี ใน
เรื่องรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทซ่ี อ้ื มีความสัมพันธ์กบั ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่อ งทางการจัดจ าหน่ า ย
และด้ า นการส่ ง เสริม การตลาด โดยมีค่ า Fisher’s
exact Sig ทีค่ านวณได้เท่ากับ 0.000
4. พฤติก รรมการเลือ กซื้อ โอ่ ง มัง กรราชบุ รี ใน
เรื่อ งโอกาสพิเ ศษในการเลือ กซื้อ โอ่ ง มัง กร
มี
ความสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์ โดยมีค่า Fisher’s exact
Sig ทีค่ านวณได้เท่ากับ 0.005 ส่วนด้านราคา ด้าน
ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย และด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด โดยมีค่า Fisher’s exact Sig ทีค่ านวณได้
เท่ากับ 0.000
5. ป จั จัย ส่ว นประสมการตลาด ด้า นผลิต ภัณ ฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลทาให้พฤติกรรมการเลือก
ซื้อ โอ่ ง มัง กรราชบุ รี ในเรื่อ งความน่ า เชื่อ ถือ ของผู้
จาหน่ าย เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยมีค่า Fisher’s
exact Sig ทีค่ านวณได้เท่ากับ 0.126, 0.207, 0.080,
0.146 ตามลาดับ

สรุปผล อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ในลักษณะการสารวจ
เชิง วิเ คราะห์ (Analytical Survey Research) โดยมี
พฤติกรรมการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา
โอ่ ง มัง กรราชบุ รี พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ มี
พฤติกรรมในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดิน
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เผาโอ่งมังกรราชบุรี มากกว่าครึ่งเป็ นเพศหญิง ส่วน
ใหญ่ มี ร ายได้ ต่ ากว่ า 10,000 บาทต่ อ เดื อ น ซึ่ ง
ค่อนข้างต่า การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ส่วนมากประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และ
มีอ ายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 31 - 40 ปี เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งต้ อ งการซื้ อ เพื่ อ ทดแทนของเดิ ม หรื อ
วัตถุประสงค์เพื่อฝากญาติหรือเพื่อน เลือกซือ้ เป็ นโอ่ง
ลายมังกรขนาดบรรจุ 8 ปิ๊ บ (120 ลิตร) มากที่สุด
พบว่าซื้อเพื่อทดแทนของเดิมและผู้ท่มี สี ่วนสาคัญใน
การตัดสินใจมากที่สุดคือ ตัวเองโดยพิจารณาความ
น่ าเชื่อถือจาก ผู้ผลิตมีความเป็ นกันเองกับลูกค้าเป็ น
ส่วนใหญ่
ด้านผลิตภัณฑ์โดยมีค่าเฉลี่ยความสาคัญอยู่ใ น
ระดับมากทีส่ ุดมีค่าเฉลีย่ 4.36 พบว่าให้ความสาคัญ
ด้านสินค้า ที่มีคุ ณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้อ งการมาก
ทีส่ ุด ด้านราคาโดยมีค่าเฉลีย่ ความสาคัญอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลีย่ 4.25 พบว่าให้ความสาคัญด้าน
ระดับราคามีความหลากหลายตามคุณภาพสินค้า ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยมีความสาคัญอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 4.16 พบว่าให้ความสาคัญด้าน ทาเล
ที่ตัง้ สะดวกต่ อการติดต่ อมากที่สุด ด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยมีความสาคัญอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลีย่
3.92 พบว่าให้ความสาคัญด้านเรื่อง ลูกค้าได้รบั ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจจากป้ายประชาสัมพันธ์

อภิ ปรายผล
เพื่อศึกษาปจั จัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่งมังกรราชบุรี
สามารถสรุ ปผลการวิเ คราะห์ข้อ มูลถึงสิ่ง ที่ต้อ งการ
ทราบจากการวิจ ัย คือ ป จั จัย ส่ว นบุ ค คล และป จั จัย
ทางการตลาดที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่งมังกรราชบุรี
มากกว่าครึ่งเป็ นเพศหญิงมีความสาคัญต่ อการ
ตัด สิน ใจซื้อ ส่ ว นใหญ่ ตัด สิน ใจด้ว ยตัว เอง โดยมี
วัตถุประสงค์ซอ้ื เพื่อฝากญาติหรือเพื่อน กลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมต้องการซือ้ เพื่อทดแทนของเดิม เลือกซือ้ เป็ น
โอ่งลายมังกรขนาดบรรจุ 8 ปิ๊ บ (120 ลิตร) มากทีส่ ุด
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โดยพิจารณาความน่ าเชื่อถือจาก ผู้ผลิตมีความเป็ น
กันเองกับลูกค้าเป็ นส่วนใหญ่
ปจั จัยทางการตลาดความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโอ่งมังกรราชบุรี
พบว่าปจั จัยทางการตลาด (4P’s) มีความสัมพันธ์กบั
พฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อ่ ง มั ง กรราชบุ รี
โดยเฉพาะด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place)

ข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษา ผู้วิจ ัยได้นาข้อ เสนอแนะไว้เ พื่อ
เป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ ง การด าเนิ น งานของ
โรงงานเครื่อ งเคลือ บดิน เผาโอ่ ง มัง กรราชบุ รี จาก
การศึกษาพบว่า
1. จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ใน
เรื่อ ง สิน ค้ า มีคุ ณ ภาพตรงตามที่ลู ก ค้ า ต้ อ งการ มี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ รู ป ลั ก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง นั ้ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค ว ร น า ข้ อ มู ล นี้ ม า พิ จ า ร ณ า
ประกอบการตัดสินใจในด้านผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใ หม่ๆ ให้มีลวดลาย รูปทรง และขนาดที่
หลากหลาย การมีสินค้า ที่ต อบสนองความต้อ งการ
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และขายสินค้าในราคาที่
ผูบ้ ริโภคยอมรับได้ จะทาให้สง่ เสริมยอดจาหน่ายได้
2. จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย ในเรื่อง ทาเลทีต่ งั ้ สะดวกต่อการติดต่อ มี
ความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นสาคัญในการตัดสินใจ ดังนัน้
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค ว ร น า ข้ อ มู ล นี้ ม า พิ จ า ร ณ า
ประกอบการตัดสินใจในด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ด้ ว ยการขยายพื้ น ที่ จ าหน่ าย กระจายสิ น ค้ า ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซือ้ และจูงใจให้เกิดความ
พอใจในสินค้า
3. อบรมพนัก งานขายให้รู้จ ัก สิน ค้า และอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภ ค เ พิ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
หลากหลาย จัดสถานที่ให้สวยงาม สามารถเพิม่ ยอด
จาหน่ายได้มากขึน้
4. จากการศึ ก ษาพบว่ า ป จั จั ย การส่ ง เสริ ม
การตลาด ในเรื่อ ง การให้ส่ ว นลดเมื่อ ซื้อ สิน ค้า ใน
ปริมาณ มาก มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการ
ซื้อ ดังนัน้ ผู้ประกอบการ ควรนาข้อมูลนี้มาพิจารณา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

ประกอบการตัดสินใจในการส่งเสริมการตลาด อาทิ
เช่ น เนื่ อ งในโอกาสขึ้น ปี ใ หม่ ท างผู้ผ ลิต จะมีก ารให้
ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าในปริมาณมาก โดยมีช่วงเวลา
การให้สว่ นลด จะสามารถส่งเสริมยอดขายให้มากขึน้
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