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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผลิตภัณฑส่์งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกของ

ผู้บริโภคใน จังหวัดลพบุรี การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1)เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือเคร่ือง

สุขภัณฑ์โถชักโครกของผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรี2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกของผู้บริโภค ในจังหวัดลพบุรีการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ

(Survey Research)โดยผู้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยท าการสุ่มตัวอย่าง

จากผู้ที่มีคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑท์ี่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ในจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จ านวน 400 ตัวอย่าง  

ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-

30 ปี มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และวัตถุประสงค์ที่เลือกซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกเพ่ือน าไปใช้

เอง ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑท์ี่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกสรุปได้

ว่า คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ผู้ซ้ือให้ระดับความส าคัญด้านต่างๆ คือ อยู่ในระดับที่มีอิทธิพลมากถึงมาก

ที่สดุ แจงรายละเอยีดได้ดังต่อไปน้ีคุด้านผลิตภัณฑผู้์ซ้ือให้ความส าคัญเร่ืองเลือกซ้ือเพราะคุณภาพอายุการ

ใช้งานยาวนาน วัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงรูปแบบง่ายต่อการติดต้ังและพร้อมใช้งานเป็นตราที่มีช่ือเสียงเป็นที่

นิยมใช้กนัศูนย์บริการหลายแห่ง 

 

1.บทน า 

ตลาดในประเทศของอุตสาหกรรมเคร่ืองสุขภัณฑ์ในปีน้ี คาดว่าจะโตขึ้นประมาณ ร้อยละ 5-6 

เน่ืองจาก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เร่ิมกระเตื้องขึ้ น และการปล่อยสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน

ส าหรับด้านการแข่งขันยังคงมีความรุนแรง แต่แนวโน้มจะไม่เน้นในเร่ืองราคาเป็นหลักเหมือนที่ผ่านมา

เพราะสภาพตลาดเร่ิมปรับตัวในทศิทางที่ดีข้ึน  ซ่ึงอาจจะเน้นในด้านการตลาดโดยเฉพาะโฆษณา และให้

                                                           
1

 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการด้านการตลาด วิทยาลัยบริหารธรุกจินวัตกรรมและการบญัชี

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
2

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
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ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพสินค้าด้วยการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงมาช่วยในกระบวนการผลิตเพ่ือให้

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้ผู้สนใจที่จะศึกษา ถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกของผู้บริโภคใน จังหวัดลพบุรี โดยมุ่งเน้นเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกเพ่ือศึกษาคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกและเพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกจ าแนกตาม

ลักษณะของประชากรศาสตร์ ซ่ึงจะท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากประชาชนในจังหวัดลพบุรี จากการศึกษา

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับเปล่ียนรูปแบบของ

เคร่ืองสขุภัณฑโ์ถชักโครกให้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ส่วนในแง่ของผู้บริโภคกจ็ะได้มี

สนิค้าให้เลือกสรรมากมายตามความต้องการของผู้บริโภค และถูกใจมากยิ่งขึ้น 

 

2.วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

2.1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการพิจารณาซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชัก

โครกใน จังหวัดลพบุรี   

2.2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑท์ี่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครก

ของผู้ซ้ือ ในจังหวัดลพบุรี 

 

3. สมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการพิจารณาซ้ือเคร่ือง

สขุภัณฑโ์ถชักโครกในจังหวัดลพบุรี 

สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถ

ชักโครกในจังหวัดลพบุรี 

 

4.ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั 

ผู้ประกอบการสามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับเปล่ียนรูปแบบของเคร่ือง

สขุภัณฑโ์ถชักโครกให้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น 

 

5.ทบทวนวรรณกรรม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หน้า 203) ได้ให้ความหมายว่า เป็นสิ่งที่ผู้ขายเสนอขาย

ต่อตลาดเพ่ือให้ผู้ บริโภคเกิดความสนใจอยากได้เป็นเจ้าของ และซ้ือมาเพ่ืออุปโภคบริโภค อันเป็นการ

ตอบสนองความต้องค าว่าผลิตภัณฑ์ได้มิความหมายจ ากัดเพียงวัตถุที่มีรูปร่างจับต้องเท่าน้ัน แต่ยัง
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หมายถึงผลิตภัณฑ์บริการ สถานที่องค์กรหรือบุคคลและความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 

(Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก าหนด

ลูกค้ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัยต่อไปน้ี (1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

(Product Differentiation) (2) พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product 

Component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน รูปร่างลักษณะคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ตราผลิตภัณฑ์ ฯลฯ (3) การ

ก าหนดต าแหน่ง (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพ่ือแสดงต าแหน่งที่

แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) 

เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้นซ่ึงต้องค านึกถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้ดีย่ิงขึ้ น (5) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสาย

ผลิตภัณฑ ์(Product Line) 

 

กรอบแนวคิดงานวิจยั 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ขอบเขตการท าวิจยั 

 

ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ที่ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกใน จังหวัด

ลพบุรี 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครก ในจังหวัดลพบุรีจ านวน 400 คน ได้จาก

สตูรการค านวณแบบไม่ทราบประชากร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

- คุณภาพ 

- รูปแบบดีไซน์ 

- ช่ือตราสนิค้า 

- การบริการหลังการ

ขาย 

 

การตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองสขุภัณฑโ์ถชัก

โครกใน จังหวัดลพบุรี 

- ด้านผลิตภัณฑ์ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

- ด้านส่งเสริมการตลาด 

- ด้านบุคคล 

- ด้านการสร้างและน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 

- ด้านกระบวนการให้บริการ 
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ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัคุณลักษณะของผลิตภัณฑข์องผู้ที่ตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑโ์ถชักโครก 

ในจังหวัดลพบุรี 

ขอบเขตดา้นเวลา 

ระหว่างวันที่  เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2560  

 

7.ระเบียบในการท าวิจัย 

ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีทั้งหมด 6 ข้อ ลักษณะการตอบจะเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของสุขภัณฑ์โถชักโครกมีทั้งหมด 4 ข้อได้แก่  

คุณภาพ รูปแบบดีไซน์  ช่ือตราสินค้า  การบริการหลังการขาย มีลักษณะการตอบจะเป็นแบบเลือกตอบ

เพียงค าตอบเดียว ลักษณะการตอบจะเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกใน จังหวัดลพบุรี 

แบ่งออกเป็น7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์จ านวน 4 ข้อ ด้านราคาจ านวน 3 ข้อ ด้านส่งเสริมการตลาด

จ านวน 5 ข้อด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายจ านวน 4 ข้อ ด้านบุคคลากรจ านวน 5 ข้อ ด้านการสร้างและ

น าเสนอลักษณะทางกายภาพจ านวน 3 ข้อด้านกระบวนการให้บริการจ านวน 3 ข้อ โดยก าหนดการให้

คะแนน ดังน้ี 

5 หมายถึง  ระดับความคิดเหน็ที่ทา่น  เหน็ด้วยมากที่สดุ 

4 หมายถึง  ระดับความคิดเหน็ที่ทา่น  เหน็ด้วยมาก 

3 หมายถึง  ระดับความคิดเหน็ที่ทา่น  เหน็ด้วยปานกลาง 

2 หมายถึง  ระดับความคิดเหน็ที่ทา่น  เหน็ด้วยน้อย 

1  หมายถึง  ระดับความคิดเหน็ที่ทา่น  เหน็ด้วยน้อยที่สดุ 

 

8.ผลการศึกษา 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรี จ าแนกในด้านเลือกซ้ือเพราะคุณภาพ 

ด้านเหตุผลที่เลือกใช้รูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ ด้านปัจจุบันท่านใช้สุขภัณฑ์โถชักโครกย่ีห้อใด และการ

บริการหลังการขาย การตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองสขุภัณฑโ์ถชักโครกใน จังหวัดลพบุรี และการทดสอบสมมติฐาน 

โดยสามารถสรุปตามผลรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน มีปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ของผู้บริโภค ส่วนใหญ่คือเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ เพศชาย (ร้อยละ 44) ส่วนใหญ่มี
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อายุ 26-30 ปี (ร้อยละ 26) รองลงมาคือ อายุ 31-35 ปี (ร้อยละ 19.5) ส่วนใหญ่สถานภาพโสด (ร้อย

ละ 46.5)รองลงมาคือสถานภาพสมรส(ร้อยละ42)ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ42.3) 

รองลงมามัธยมปลาย/ปวช.(ร้อยละ21.3)ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน (ร้อยละ 28.8) รองลงมาคือ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 23.3)รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000บาท (ร้อยละ 31.8) 

รองลงมาคือ 20,001-30,000(ร้อยละ  27) 

คุณลกัษณะดา้นผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคในจังหวดัลพบุรี 

 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 400 คน มีคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ ที่ มี

องค์ประกอบในการตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพราะคุณภาพอายุการใช้งานยาวนาน(ร้อย

ละ 34.8) รองลงมาคือ วัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูง (ร้อยละ 24) ทนทานต่อการขูดขีด(ร้อยละ 21.3)สามารถ

รับน า้หนักและแรงกระแทกได้สูง(ร้อยละ 20)ที่มีองค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคส่วนใหญ่

เหตุผลที่เลือกใช้รูปแบบของตัวผลิตภัณฑรู์ปแบบง่ายต่อการติดต้ังและพร้อมใช้งาน(ร้อยละ43)รองลงมา

คือ รูปแบบหรูหรามีสไตล์ของการออกแบบ(ร้อยละ35.8)มีสีให้เลือกหลากหลาย(21.3)ที่มีองค์ประกอบ

ในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคส่วนใหญ่เหตุผลที่เป็นตราที่มีช่ือเสียงเป็นที่นิยมใช้กันได้ทั่วไป(ร้อยละ 

23.3) รองลงมาคือ รับประกันอุปกรณ์และมีอะไหล่พร้อมเปล่ียน(ร้อยละ 17.8)ช่ือตราย่ีห้อที่จดจ าง่าย

(ร้อยละ 14.8)  มีผู้เช่ียวชาญในการติดต้ังและให้ค าแนะน าในการใช้(ร้อยละ 14.8) ระยะเวลารับ 

ประกัน มากกว่า 1 ปี(ร้อยละ 12.3)ให้ความความรู้และค าปรึกษาเกี่ยวกับการติดต้ัง(ร้อยละ 7) ที่มี

องค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคส่วนใหญ่เหตุผลที่การบริการหลังการขาย คือมีศูนย์บริการ

หลายแห่ง(ร้อยละ 39.3) รองลงมาคือมีระบบการติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเรว็ (ร้อยละ32.2)

มีอะไหล่ตลอด(ร้อยละ 28.5) 

การตดัสินใจซ้ือเครือ่งสุขภณัฑโ์ถชกัโครกใน จงัหวดัลพบุรี 

ด้านผลิตภัณฑ์ของการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับที่มีอิทธิพลมาก และเม่ือพิจารณาพบว่า ด้านของสินค้าที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ คุณภาพ

ของสนิค้า (X  = 4.42) รองลงมาคือ ภาพลักษณ์และความมีช่ือเสยีงของร้าน(X = 4.26) 

ด้านราคามีองค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับที่มีอิทธิพลมาก และเม่ือพิจารณาพบว่า ด้านราคาที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

(X = 4.03) รองลงมาคือ มีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน(X = 3.95) 

ด้านการส่งเสริมการตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่

ในระดับที่มีอิทธิพลมาก และเม่ือพิจารณาพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ บัตร

ส่วนลด(X  = 3.93) รองลงมาคือ มีบัตรสมาชิก(X  = 3.81) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีองค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่มีอิทธิพลมาก และเม่ือพิจารณาพบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ป้ายหรือเคร่ืองหมายที่ต้ังและทิศทางที่ชัดเจน(X  =3.85) รองลงมาคือ ความสะดวกในการ

เดินทางไปและกลับ (X = 3.81) 
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ด้านบุคลากรมีองค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่

ในระดับที่มีอทิธพิลมาก และเม่ือพิจารณาพบว่า ด้านบุคลากรที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พนักงานมีความรู้และ

ให้ค าแนะน าได้(X  = 3.87) รองลงมาคือ พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส (X  = 3.75) 

ด้านกายภาพมีองค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่

ในระดับที่มีอทิธพิลมาก และเม่ือพิจารณาพบว่า ด้านกายภาพที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ป้ายช่ือร้านมองเหน็ได้

ชัดเจน(X  = 3.76) รองลงมาคือ ความสะอาดของร้าน(X =3.71) 

ด้านกระบวนการให้บริการมีองค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับที่มีอทิธพิลมาก และเม่ือพิจารณาพบว่า ด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด

คือ บริการอย่างรวดเร็ว คล่องแคล่วและถูกต้อง( X  =3.87) รองลงมาคือ ใบเสร็จเรียกเกบ็เงินแสดง

รายการอย่างชัดเจน(X  =3.69) 

 

9.อภิปรายผล 

การศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกของผู้บริโภค

ใน จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือ แนวคิดค าถาม 7Pเป็นแนวทางค้นคว้าการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสุภัณฑ์โถชักโครกของผู้บริโภค และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือเพ่ือ

เป็นแนวทางการปรับเปล่ียนรูปแบบของเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

ได้มากข้ึนโดยมีประเดน็ที่น ามาอภิปรายผลดังน้ี 

คุณลกัษณะดา้นผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคในจังหวดัลพบุรี 

จากผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรีด้านเลือกซ้ือ

เพราะคุณภาพ มีองค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในภาพรวมผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือ

เพราะคุณภาพอยู่ในระดับมีอิทธิพลมาก เช่น สามารถรับน ้าหนักและแรงกระแทกได้สูงวัสดุที่ใช้มี

คุณภาพสงูทนทานต่อการขูดขีดอายุการใช้งานยาวนาน ซ่ึงสอดคล้องกบั(ศิริวรรณเสรีรัตน์, 2552) 

จากผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรีด้านเหตุผลที่

เลือกใช้รูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในภาพรวม

ผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือเพราะคุณภาพอยู่ในระดับมีอิทธิพลมาก เช่น มีสีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

หรูหรามีสไตล์ของการออกแบบรูปแบบง่ายต่อการติดตั้งและพร้อมใช้งาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หน้า 203) 

จากศึกษา พบว่า คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรีด้านเหตุผลในการ

ตัดสนิใจซ้ือย่ีห้อใด มีองค์ประกอบในการตัดสนิใจซ้ือทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในภาพรวมผู้บริโภคจะตัดสินใจ

ซ้ือ เพราะคุณภาพอยู่ในระดับมีอิทธิพลมาก เช่น เป็นตราที่มีช่ือเสียงเป็นที่นิยมใช้กันได้ทั่วไปช่ือตราย่ีห้อ

ที่จดจ าง่าย ระยะเวลาในการรับประกันมากกว่า 1 ปี รับประกันความปลอดภัยรับประกันอุปกรณ์และมี

อะไหล่พร้อมเปล่ียน ให้ความรู้และค าปรึกษาเกี่ยวกบัการติดต้ังมีผู้เช่ียวชาญในการติดต้ังและให้ค าแนะน า

ในการใช้งาน ซ่ึงไม่สอดคล้อง (เชาว์ โรจนแสง 2542 : 5) 
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จากศึกษา พบว่า คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรีด้านการบริการหลังการ

ขายองค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในภาพรวมผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือเพราะ

คุณภาพอยู่ในระดับมีอทิธพิลมาก เช่น มีศูนย์บริการหลายแห่งมีระบบการติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงง่ายสะดวก

มีอะไหล่ตลอด ซ่ึงไม่สอดคล้อง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2541, หน้า 203)  

การตดัสินใจซ้ือเครือ่งสุขภณัฑโ์ถชกัโครกในจงัหวดัลพบุรี 

จากศึกษา พบว่าองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ของการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครกมี

องค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากภาพรวมอยู่ในระดับมีอิทธิพลมากในด้านราคา ด้าน

ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการซ่ึงไม่สอดคล้อง (ชนาธปิ ชูจิตารมย์,2542,น.10) 

 

10.ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

ผลการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบเคร่ืองสุขภัณฑ์โถชักโครก 

เพ่ือการตอบสนองให้ตรงกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด และเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเคร่ืองสุขภัณฑ์ จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วน

แตกต่างกนัมีคุณลักษณะในการตัดสนิใจเลือกซ้ือสขุภัณฑโ์ถชักโครกที่แตกต่างเช่น เลือกซ้ือเพราะคุณภาพ 

เหตุผลที่เลือกใช้รูปแบบของตัวผลิตภัณฑปั์จจุบันทา่นใช้สขุภัณฑโ์ถชักโครกย่ีห้อใดการบริการหลังการขาย 

ผลการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  

โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับ

ลูกค้า  ต้องมีป้ายช่ือร้านมองเหน็ชัดเจน ความสะอาดของร้าน การจัดเรียงตัวสนิค้า หรือผลประโยชน์อื่นๆ 

ที่ลูกค้าควรได้รับ 
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