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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของผูบริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของผูบริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 3.) เพื่อหา
ความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของ
ผูบริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑแปรรูป
จากผ าฝ ายทอมื อ จำนวน 400 คน โดย ใช แบบสอบถามเป น เครื่ องมื อในการเก็บ ขอ มูล สถิติ ที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหไค-สแควร (ChiSquare)
ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือ โดยพิจารณาจากปจจัยในภาพรวม พบวา
อยูในระดับมาก ปจจัยทางดานพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือ ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ไดแก ผลิตภัณฑที่ตัดสินใจซื้อประเภทเครื่องแตงกาย, เหตุผลในการตัดสินใจซื้อซื้อไปใชเอง,
แหลงขอมูลเลือกเพื่อน, บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเลือกตัดสินใจเอง, ชวงเวลาที่เลือกซื้อวันหยุด
เสาร-อาทิตย,แหลงที่เลือกซื้อเลือกงานแสดงสินคาที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตางๆ, เหตุผลที่เลือกซื้อจากแหลง
จำหนายเพราะผลิตภัณฑมีหลากหลายรูปแบบใหเลือก, ปริมาณในการซื้อแตละครั้งเลือกซื้อ 1-2 ชิ้นตอครั้ง
และจำนวนเงิ น ในการซื้ อ แต ล ะครั้ ง ซื้ อ แต ล ะครั้ ง ไม เกิ น 800 บาท ป จ จั ย ส วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คำสำคัญ : 1.สวนประสมทางการตลาด, 2.ผาทอมือ
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Abstract

This research aimed to study the factors of marketing mix affecting purchasing
decision on handwoven cotton processing products in Muang District Chiang Rai Province, to
study the consumers' purchasing behavior of handwoven cotton processing products in
Muang District Chiang Rai Province, and to find out the relationship of the factors of
marketing mix and the consumers' purchasing behavior of handwoven cotton processing
products in Muang District Chiang Rai Province. The sample was 400 consumers who bought
processing handwoven cotton products using questionnaires to collect data which the
statistics used for data analysis were Percentage, Mean and Standard deviation, and ChiSquare analysis.
The results of the research have indicated that the factors of marketing mix
affecting purchasing decision on handwoven cotton processing products in overall factor was
high level, consider each factor were a high-level, namely product, price, distribution
channel, and marketing promotion, respectively. The factor of consumers' purchasing
behavior of handwoven cotton processing products in Muang District Chiang Rai Province as
follows the products decide to bought was the apparel categories, the reason for making the
decision was by the consumers themselves, information resources from friends, the
individual involved in purchasing decisions was the consumer their own, the buying period
on Saturday to Sunday, the expo which organized by various departments was shopping
place which 1-2 pieces per time and the amount of each purchase does not exceed 1,000
baht. Furthermore, the relationship of the marketing mix factor and the consumers'
purchasing behavior of handwoven cotton processing products in Muang District Chiang Rai
Province was significantly different at a 0.05 confidence level.
Key words: 1.Marketing Mix, 2.Handwoven Cotton
1.บทนำ

กระแสนิยมไทย ภาพฝนที่ตองผลักดันใหเปนจริง หลายคนคงตั้งคำถามวา หากประเทศไทยอยากจะสงออก
สินคาวัฒนธรรมอยางนั้นบ าง ควรจะตองทำอย างไร ในยุค "ประเทศไทย 4.0” ยุทธศาสตรชาติตามแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560- 2579) ที่รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนามิติดานวัฒนธรรม โดยการนำทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจนั้น คงไม
อาจสำเร็จเปนผลได ถาขาดการปฏิรูปวัฒนธรรมและความรวมมือรวมใจ ของคนในชาติ ที่ตองหันมานิยมความเปน
ไทยและใชสินคาไทย สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำใหญี่ปุนและเกาหลีใตพัฒนามาไดไกลจนถึง ทุกวันนี้ คือความรักชาติ ความ
เปนชาตินิยมอยางสูงสุดสิ่งเหลานี้ถือเปน DNA สำคัญ ที่เราคงตองปลูกฝงใหกับคนไทย ทุกคนเสียกอน เพราะความ
เปนประเทศบอกไดจากคานิยมในประเทศ ประเทศไทยมีตนทุนทางวัฒนธรรมที่สูงมาก เปนเสมือน สินทรัพยที่ผาน
การสั่งสม จนเกิดเปนมูลคา การประยุกตและบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมมาใช ยอมสามารถพัฒนา เศรษฐกิจไทยให
สดใสในอนาคตไดอยางแนนอน ทุนวัฒนธรรมทำใหเกิดมูลคาเพิ่ม ทั้งยังเปนจุดศูนยกลางที่เชื่อมโยงกับทุน ประเภท
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อื่นๆ ถือเปนหัวใจที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค คงไมไกลเกินเอื้อมที่เราหวังจะสรางชาติดวยวัฒนธรรม
หากภาครั ฐและเอกชนของไทยสามารถร วมมื อกั นอย างจริ งจั ง ในการสร าง Brand Image ของประเทศ เฉก
เชนเดียวกับญี่ปุนและเกาหลีใต การสรางกระแสนิยมไทย ตองสรางไปพรอมกับ คุณภาพของสินคาและบริการ ให
ควรคาแกการจดจำ เพื่อใหเกิดการซื้อซ้ำ และทำการบอกตอ ถึงคุณคาของสิ่งเหลานั้น ซึ่งปจจุบันมีชาวตางชาติเปน
จำนวนมากที่ ชื่นชมและชื่นชอบประเทศไทย ทั้ งในเรื่องของวิถีวัฒนธรรม การท องเที่ ยว อาหาร การกิน รวมถึง
วัฒนธรรมอาหารริมทางก็สามารถสรางรายไดใหกับประเทศไดเชนกัน (กรมสงเสริมวัฒนธรรม, 2562)
ผาฝายทอมือเปนงานหัตถกรรมที่เกิดจากการสรางสรรคของภูมิปญญาพื้นบาน ที่ยังไดรับความ
นิยมจากชาวไทยและชาวตางประเทศ เนื่องจากเปนงานที่ผลิตขึ้นจากฝมือมนุษยมีความประณีตทุกขั้นตอน ตั้งแต
การยอมดวยสีธรรมชาติ การทอดวยเสนใยธรรมชาติที่สืบทอดกันมายาวนานตามวิธีการแบบโบราณ ซึ่งในปจจุบัน
ผาฝายทอมือนอกจากจะใชตัดเย็บเสื้อผาเปนเครื่องแตงกายแลว ยังนำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ไดมากมาย
หลายชนิด เชน กรอบรูปกระเปาใสของ กลองแบบตาง ๆ ผลิตภัณฑตกแตงบาน เฟอรนิเจอร และ เครื่องนอน
เปนตน นอกจากนี้การออกแบบลวดลายที่เปนเอกลักษณ แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประจำทองถิ่น จึงไดรับ
ความนิยมจากชาวไทยและชาวตางประเทศ สงผลตอความนิยมของผูบริโภคที่ชื่นชอบหัตถกรรมไทยไดทุกยุคทุก
สมัย และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เชียงราย เป นจังหวัดที่อยูเหนือสุดของประเทศไทย มีความหลากหลายทางดานชาติพันธุ
เชน คนเมือง ชาวเขาเผามูเซอ เยา อาขา มง และกลุมชนไทลื้อ เปนตน เชียงรายนับไดวามีกลุมชาติพันธุที่
สําคัญมากมายหลากหลายกลุมชาติพันธุ ที่มีถิ่นที่อยูอาศัยดั้งเดิม ทั้งทางตอนใตของประเทศจีน และสองฟาก
ฝงของแมน้ำโขงตอนบน ทั้งฝงซายและฝงขวา ซึ่งไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยอยูตามหัวเมืองตาง
ๆ ในภาคเหนือตอนบน ดังเชนเชียงราย และเนื่องดวยความหลากทางดานกลุมชาติพันธุนั้น ทำใหกอเกิดอัต
ลักษณและศิลปะอันโดดเดน ที่เปนภูมิปญญาซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรม และการทอผาที่สืบทอดกันมาอยางชานาน
และอยูคูกับวิถีชีวิตคนเชียงรายมาโดยตลอด คือ ผาฝายทอมือ ซึ่งสตรีชาวลานนาในสมัยกอนจะตองทอผาเปน
ทุ ก คนเพื่ อทอไว สํ าหรั บ ใช เองในครั ว เรื อ น ชาวลานนาจึ งมี วัฒ นธรรมการแตงกายที่ มี เอกลัก ษณ โดดเด น
เฉพาะตัว สืบทอดจากบรรพบุรุษมาชานาน และบงบอกถึงความเปนชาติพันธุไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะผาฝาย
ทอมือ ที่นิยมทอดวยฝายดวยเสนใยจากธรรมชาติ ซึ่งทำใหมีเอกลักษณที่เฉพาะตัวที่มีลวดลายและใชเทคนิค
การทอตามที่สืบทอด ตอกันมาตามแตละพื้นที่ ถูกใชเปนอัตลักษณเพื่อบงบอกความเปนตัวตนและมีลวดลาย
เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ผาฝายทอมือ จึงนับไดวาเปนงานศิลปหัตถกรรมที่ผลิตจากเสนใยธรรมชาติ ดวยฝมือ
ที่ ล ะเอี ย ด ประณี ต งดงาม ทำให ผ า ฝ า ยทอมื อ ได รั บ การยกย อ ง และยอมรั บ ให เป น ผ า แห ง วั ฒ นธรรม
เครื่องนุงหมคูจังหวัดเชียงราย และอยูคูลานนาไทยมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากความนิยมในการนำเอาผา
ฝายทอมือ มาประยุกตใชเปนเครื่องแตงกายของคนทุกระดับชั้นทั้งในชีวิตประจำวันและโอกาสพิเศษตาง ๆ แต
ปจจุบันไดกลายมาเปนงานที่เสริมรายไดใหกับหลายครอบครัวและชุมชนที่มีการทอผา ในปริมาณที่มากกวา
ความต องการใชเองภายในชุมชน ดวยรูป แบบและสีส รรคไดรับ การพั ฒ นาไปอยางหลากหลาย รวมทั้ ง
ลวดลายและคุณภาพการทอ และมีการแปรรูป ตัดเย็บ ผาฝายทอมื้อเปน ผลิตภั ณฑตาง เชน เสื้อ กระโปรง
กางเกง ผาถุงสำเร็จ ผาพันคอ กระเปา รองเทา และผลิตภัณฑอื่นๆ และเนื่องดวยการพัฒ นาที่หลากหลาย
รวมทั้ งลวดลายและคุ ณ ภาพการทอทำให ผ าฝ ายทอมื อ ของจั งหวั ด เชี ย งรายนั้ น ได รั บ ความนิ ย มกั น อย าง
แพรห ลายนั บ ตั้ งแต ในอดี ตจนถึ งป จจุ บั น และนอกจากนี้จังหวัดเชีย งรายยังเปน แหลงผลิตผาฝายทอและ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือที่สำคัญและผลิตภัณฑผาฝายทอมือของจังหวัดเชียงรายนั้นยังไดรับการ
รับรองคุณภาพจากรัฐบาลใหเปนสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ระดับ 5 ดาว ในกลุมประเภท
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สินคาหั ตถกรรมผาฝายทอมือที่สามารถสรางรายไดใหกับจังหวัดเปนลำดับตนๆ ของจังหวัดของผลิตภัณฑ
ประเภทสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑทั้งหมด โดยแสดงใหเห็นวา สินคาหัตถกรรมผาฝายทอมือสามารถ
สรางรายไดใหกับชุมชนและจังหวัดเชียงรายไดอยางยั่งยืน
การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของผูบริโภค ใน
เขตอำเภอเมื อง จั งหวั ดเชี ย งราย รู ป แบบและพฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู บ ริ โภค เพื่ อให ผู ผ ลิ ต ผ าฝ ายและ
ผลิต ภัณ ฑ จ ากผาฝ ายทอมื อได น ำไปเป น แนวทางในการวางแผนการผลิต การตลาด การคัด เลื อกรูป แบบ
ผลิตภัณฑ การปรับปรุงรูปแบบคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูบริโภค
มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝาย
ทอมือของผูบริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของผูบริโภค ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
3.เพื่อหาความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูป
จากผาฝายทอมือของผูบริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3.สมมติฐานการวิจัย
1.ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจของซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของ
ผูบริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือ
ของผูบริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4.ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและหนวยวิเคราะห
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ที่เปนผูใหขอมูล คือ กลุมผูบริโภคที่ซื้อ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของผูบริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 คน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กลุมผูบริโภคที่ ผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของผูบริโภค ใน
เขตอำเภอเมื อง จั งหวั ดเชี ย งรายผู วิ จั ย ได กำหนดขนาดของกลุม ตัว อยางโดยใชสูตรคำนวณของคอแครน
(Cochran,1997) จำนวน 400 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษา ปจจัยทางการตลาดผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของผูบริโภค
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายคือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจำหนาย ดานสงเสริมการตลาด
3. ขอบเขตดานเวลาในการวิจัยระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2563
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
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เครื่องมือในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล จำนวน 5 ขอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของผูบริโภค ในเขตอำเภอเมือง
จั งหวั ด เชี ย งราย เป น คำถามแบบมาตราส ว นประมาณค า (Rating scale) ประกอบด ว ยข อ ความ และ
แบบสอบถามปลายเปด สถิตที่ ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแกรอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการวิเคราะหไค-สแควร (Chi-Square) ซึ่งมีขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบ
เครื่องมือ โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความตรงของเนื้อหา(Content
Validity) โดยหาค า ความสอดคล อ งของข อ คำถามและวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จัย IOC ( Index of ItemObjective Congruence) ไดคาดัชนีความสอดคลอง ≥0.50 ขึ้นไป และนำแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไป
ทดลองใช(Try out) กับผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑผาฝายทอดมือของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ที่ ไม ใช กลุ ม ตั ว อย าง จำนวน 30 คน โดยความเชื่อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด วยวิธีห า
สัมประสิทธิ์แอลฟ า(α- coefficient)ของคอนบาค (Conbrach) ไดคาความเชื่อมั่น เท ากับ 0.7 ขึ้น ไป เฉลี่ ย
รวมได 0.80
5.กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของผูบริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาเปนกรอบ
แนวคิด สรุปไดดังภาพ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1.
2.
3.
4.

ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานทางการจัดจำหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑแปรรูปผาฝายทอมือ
ประเภทผลิตภัณฑที่ซื้อ
เหตุผลในการซื้อ
แหลงขอมูล
บุคคลที่มสี วนตัดสินใจซื้อ
ชวงเวลาซื้อ
แหลงที่เลือกซื้อ
เหตุผลที่เลือกซื้อแหลงผลิต
ปริมาณในการซื้อ
จำนวนเงินที่ซื้อแตละครั้ง

6.ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย สรุปผลการวิจัย ดังนี้
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1.ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย สามารถสรุปดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝาย
ทอมือในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
ปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑแปรรูป
จากผาฝายทอมือ
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัดจำหนาย
ดานการสงเสริมการขาย
ในภาพรวม

คาเฉลี่ย
4.12
4.10
4.07
4.06
4.09

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับการ
ตัดสินใจ

0.676
0.752
0.628
0.709
0.659

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือ โดยพิจารณา
จากปจจัยทางดานการตลาด ดานภาพรวมในแตละดานโดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.09 โดยใหความสำคัญดานภาพรวมในแตละดาน คือ ดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ดาน
ราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และดานการสงเสริม
การขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 สามารถสรุปเปนรายดาน ดังนี้
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยที่มีผลตอเลือกซื้อผลิตภัณฑเปรรูปจากผาฝายทอมือในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย อยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.10 โดยใหความสำคัญดานผลิตภัณฑอยูในระดับองคประกอบ
ยอย คือ ประโยชนในการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมา คุณภาพของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12
ความคงทนในการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 การออกแบบของผลิตภั ณฑ ทันสมัย สวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.08 และผลิตภัณฑมีความหลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ใหความสำคัญเปนลำดับสุดทาย
ดานราคาป จจัยที่มีผลตอการซื้ อผลิ ตภั ณฑ แปรรูปจากผ าฝ ายทอมือ โดยพิ จารณาจากป จจัยทางด าน
การตลาด ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมากทุกองคประกอบยอย ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.10 โดยใหความสำคัญ
ดานราคาอยูในระดับองคประกอบยอย คือ ราคามีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รองลงมา สามารถตอรอง
ราคาได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ใหความสำคัญเปนลำดับ
สุดทาย
ดานชองทางการจัดจำหนายปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือ โดยพิจารณา
จากป จ จั ย ทางด านการตลาด ด านสถานที่ จั ดจำหน าย โดยรวมอยูในระดั บ มากทุก องคป ระกอบยอย ซึ่ งมี
คาเฉลี่ยรวมเท ากับ 4.10 โดยใหความสำคัญ ดานสถานที่ จัดจำหน ายอยูในระดับองค ประกอบยอย คือ ความ
สะอาดของราน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รองลงมา บรรยากาศการจัดตกแตงรานที่สวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15
ความสะดวกในการเดินทางมาซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ที่ตั้งของรานใกลแหลงชุมชน หางาย มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.11 และสถานทีจ่ อดรถสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ใหความสำคัญเปนลำดับสุดทาย
ดานสงเสริมการตลาดปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือ โดยพิจารณาจาก
ปจจัยทางดานการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากทุกองคประกอบยอย ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวม
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เท ากับ 4.06 โดยให ความสำคั ญด านการส งเสริมการตลาดอยูในระดั บองค ประกอบย อย คื อ มี พนั กงานขายให
คำแนะนำ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 รองลงมา มีของแถม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 การลดราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06
และการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ใหความสำคัญเปนลำดับสุดทาย
1. ปจจัยทางดานพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประเภทของผลิตภัณฑ ที่ตัดสินใจซื้อ พบวา ซื้อเครื่องแตงกาย คิดเป นรอยละ 71.50 รองลงมา ปลอก
หมอน คิดเปนรอยละ 49.50 ผาปูที่นอน คิดเปนรอยละ 47.50 ผาปูโตะคิดเปนรอยละ 44.80 ผามาน คิดเปนรอย
ละ 39.80 ผาคลุมเตียง คิดเปนรอยละ 38.50 ที่รองแกว คิดเปนรอยละ 33.50 กระเปา คิดเปนรอยละ 29.30 ซอง
ใส ปากกา คิ ดเป นรอยละ 15.00 และผู ให ขอมูลสวนนอยที่เลือกประเภทของผลิตภั ณฑ ที่ ตัดสินใจซื้ อ ซองใส
โทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ14.00
วัตถุ ประสงค ในการซื้อ พบวา ซื้ อไปใชเอง คิดเป น รอยละ 62.20 รองลงมา ซื้ อเปน ของที่ ระลึ ก/
ของขวัญ คิดเปนรอยละ 19.70 ซื้อไปขายตอ คิดเปนรอยละ 6.80 ซื้อเปนของฝากในโอกาสตางๆ คิดเปนรอย
ละ 6.30 และผูใหขอมูลสวนนอยที่เลือกตอบ มีผูฝากซื้อ คิดเปนรอยละ 5.00
การทราบขอมูลผลิตภัณฑ พบวา เลือกเพื่อน คิดเปนรอยละ 21.00 รองลงมา เลือกขอมูลจากผูที่เคยใช
คิดเปนรอยละ 10.70พนักงานขาย และสื่ออินเตอรเน็ตเว็บไซต มีคาเฉลี่ยที่เทากัน คิดเปนรอยละ 10.50 สื่อวิทยุ/
โทรทัศน คิดเปนรอยละ 10.00 บุคคลในครอบครัว และจากการประชาสัมพันธของผูผลิต มีคาเฉลี่ยที่เทากัน คิด
เปนรอยละ 9.00 จากการประชาสัมพันธของหนวยงานราชการ คิดเปนรอยละ 7.80 Facebook/Line คิดเปนรอย
ละ 7.50 และผูใหขอมูลสวนนอยที่เลือกตอบ สิ่งตีพิมพคิดเปนรอยละ 4.00
ชวงเวลาที่เลือกซื้อของผูใหขอมูลสวนใหญ พบวา วันหยุดเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 68.50 รองลงมา
วันธรรมดา (จันทร-ศุกร) คิดเปนรอยละ 18.00 และผูใหขอมูลสวนนอยที่เลือกตอบวันหยุดนักขัตฤกษ/เทศกาลตาง
ๆ คิดเปนรอยละ 13.50 ตาม
แหลงที่เลือกซื้อของผูใหขอมูลสวนใหญ พบวา เลือกงานแสดงสินคาที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ คิด
เปนรอยละ 55.00 รองลงมา ถนนคนเดินกาดเจียงฮายลำลึก คิดเปนรอยละ 54.50 แหลงผลิต คิดเปนรอยละ
47.80 จากรานคาทั่วไป คิดเปนรอยละ 35.00 และผูใหขอมูลสวนนอยที่เลือกตอบศูนยหัตถกรรม คิดเปนรอย
ละ 34.50 และไมมผี ูใหขอมูลเลือกตอบที่มีผูมาเสนอขาย
บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของผูใหขอมูลสวนใหญ พบวา
เลือกเพื่อ คิดเปนรอยละ 46.20 รองลงมา ตัดสินใจเอง คิดเปนรอยละ 21.70 พนักงานขาย คิดเปนรอยละ
18.30 และผูใหขอมูลสวนนอยที่เลือกตอบบุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 13.80
เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของผูใหขอมูลสวนใหญ พบวา เลือกตอบเปนการ
สนับสนุนสินคาไทยคิดเปนรอยละ 70.30 รองลงมา ชื่นชอบในสินคาหัตถกรรมไทย คิดเปนรอยละ 68.00 และผูให
ขอมูลสวนนอยที่เลือกตอบ ชื่นชอบในรูปแบบของสินคา คิดเปนรอยละ 64.80
ปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือในแตละครั้ง ของผูใหขอมูลสวนใหญ พบวา เลือกซื้อ
1-2 ชิ้นตอครั้ง คิดเปนรอยละ 73.50 รองลงมา เลือกซื้อ 3-4 ชิ้นตอครั้ง คิดเปนรอยละ 13.80 เลือกซื้อ 5-6 ชิ้นตอ
ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.50 และผูใหขอมูลสวนนอยที่เลือกตอบเลือกซื้อ 7 ชิ้นขึ้นไป คิดเปนรอยละ 4.20
จำนวนเงินในการซื้อแตละครั้ง ของผูใหขอมูลสวนใหญ พบวา มีจำนวนเงินในการซื้อแตละครั้ง ไมเกิน
800 บาท คิดเปนรอยละ 40.80 รองลงมา มีจำนวนเงินในการซื้อแตละครั้ง 801 -1,000 บาท คิดเปนรอยละ
34.00 มีจำนวนเงินในการซื้อแตละครั้ง 1,001 -2,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.30 มีจำนวนเงินในการซื้อแต
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ละครั้ง 2,001 -3,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.80 มีจำนวนเงินในการซื้อแตละครั้ง 3,001 -4,000 บาท คิดเปน
รอยละ 4.80 และผูใหขอมูลสวนนอยที่เลือกตอบมีจำนวนเงินในการซื้อแตละครั้ง 4,001 บาทขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 3.50 ตามลำดับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝาย
ทอมือ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝาย
ทอมือ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7.อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีขอคนพบ ดังนี้
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือ โดยพิจารณาจากปจจัย
ทางดานการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริโภคใหความสำคัญของประโยชนในการใชงาน
รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ ความคงทนในการใชงาน การออกแบบของผลิตภัณฑทันสมัย สวยงาม และ
ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (1994) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคาให
เกิดความสนใจ (attention) ความอยากได (acquisition) การใช (using)ผลิตภัณฑที่มีองคประกอบหลายประการ
ที่จะแสดงบทบาทในการถายทอดความคิดหรือสื่อความหมายไปยังผูบริโภค ในกรณีของผลิตภัณฑจากผาฝาย
ทอมื อ ได แก คุ ณ ภาพ วั ต ถุ ดิ บ ที่ น ำมาใช ผ ลิ ต การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ ซึ่ งองค ป ระกอบเหล านี้ ล ว นเป น
ภาพรวมของผลิ ตภั ณ ฑ และป จ จั ย เหล า นี้ ย อมตองตอบสนองความตองการของผู บ ริโภค โดยถาพิ จ ารณา
บทบาทของผลิตภัณฑทางการสื่อสารที่สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคแลว ความพึงพอใจ และสอดคลอง
กับการวิจัยของรัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร (2559) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑผาฝาย
ทอมือในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม: นัยยะเพื่อการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ตามความตองการของผูซื้อ
พบวา สวนประสมทางการตลาดใหความสำคัญในดานลิตภัณฑที่มีรูปแบบสวยงาม ดานราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ
ด านราคา ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ แปรรู ป จากผ าฝ ายทอมื อ โดยพิ จ ารณาจากป จ จั ย
ทางดานการตลาด อยูในระดับมาก เปนเพราะวาผูบริโภคเห็นวาราคามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑที่ซื้อ และ
สามารถตอรองราคาได อีกทั้งมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน สอดคลองกับการวิจัยน้ำฝน คงสกุล และคณะ
(2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา OTOP ที่ผลิตโดย
กลุมผาฝายทอมือ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลการ
เลือกซื้อสินคา OTOP ที่ผลิตโดยกลุมผาฝายทอมือ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ดานราคาอยู
ในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสหัสวรรษ ปนทา (2552) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือ ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือ มีผลตอการตัดสินใจอยูใน
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ระดั บ มาก ดั งนั้ น ผู ป ระกอบการควรผลิ ตสิ น คาผาฝายทอมือให มีคุณ ภาพเหมาะสมกับ ราคาก็จ ะสงผลให
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อและบอกตอรวมถึงการกลับมาซื้อซ้ำ
ดานสถานที่จัดจำหนาย พบวา ป จจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณ ฑแปรรูป จากผาฝายทอมือในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาผูบริโภคใหความสำคัญดานสถานที่จัดจำหนาย
ความสะอาดของราน บรรยากาศการจัดตกแตงรานที่สวยงาม ความสะดวกในการเดินทางมาซื้อ ที่ตั้งของราน
ใกลแหลงชุมชน หางาย และสถานที่จอดรถสะดวก ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ
ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือในเขต
อำเภอเมื อง จังหวัดเชี ย งราย อยู ในระดั บ มาก เป น เพราะว าผูบ ริโภคใหความสำคัญ ของการจัดโปรโมชั่น
สอดคลองกับสุภัสรา บุญเรือง และคณะ (2559) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดผาทอไทลื้อในเขตอำเภอ
เชียงคำ จังหวัดพะเยา พบวา ดานการสงเสริมการตลาด ควรจัดใหมี กิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน การลดราคา
ผูผลิตควร แสดงเครื่องหมายรางวัลที่ไดรับไวที่บริเวณจำหนาย ผลิตภัณฑหรือติดไวที่ตัวผลิตภัณฑ เพื่อผูบริโภคจะ
ไดรูจัก ผลิตภัณฑของกลุมอยางแพรหลายมากขึ้น และเปนการสรางความชื่อมันในตัวผลิตภัณฑใหแกผูบริโภคได
ดังนั้นผูประกอบการควรมีการจัดโปรโมชั่นทุกเทศกาล หรือประจำป เพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค
2. ปจจั ยทางดานพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภั ณ ฑแปรรูป จากผ าฝายทอมือ ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ไดแก ผลิตภัณฑที่ตัดสินใจซื้อประเภทเครื่องแตงกาย, เหตุผลในการตัดสินใจซื้อซื้อไปใชเอง,
แหลงขอมูลเลือกเพื่อน, บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเลือกตัดสินใจเอง, ชวงเวลาที่เลือกซื้อวันหยุด
เสาร-อาทิตย,แหลงที่เลือกซื้อเลือกงานแสดงสินคาที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตางๆ, เหตุผลที่เลือกซื้อจากแหลง
จำหนายเพราะผลิตภัณฑมีหลากหลายรูปแบบใหเลือก, ปริมาณในการซื้อแตละครั้งเลือกซื้อ 1-2 ชิ้นตอครั้ง
และจำนวนเงินในการซื้อแตละครั้งซื้อแตละครั้ง ไมเกิน 800 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัสรา บุญเรือง
และคณะ (2559) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพั ฒ นาตลาดผาทอไทลื้อในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พบวา พฤติกรรมผูบริโภค ผูบริโภคสวนใหญจะพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อผาทอจากชื่อเสียงของแหลงผลิตที่มี
มานาน นิ ย มเลื อกซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ ผ าทอสี พื้น และผาทอจกลาย เฉดสีเขมลวดลายน้ ำไหล สว นใหญ นิย มซื้ อ
ผลิตภัณฑเพื่อใชเอง โดยผูบริโภคจะทำการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑดวยตนเองและไมมีการนับจำนวนครั้ง
ในการซื้ อผลิตภั ณ ฑในแตละเดือน เหตุผลที่ตัด สินใจซื้ อเนื่ องจากผลิตภั ณฑ ทำจากผาฝาย สวมใสสบาย มี
คุณภาพ และทนทาน
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูป
จากผาฝายทอมือ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาผูบริโภคมีความละเอียดรอบคอบในการซื้อสินคามากขึ้น สอดคลองกับ
8.ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ดานผลิตภัณฑ ผูวิจัยเสนอใหควรเนนไปที่ประโยชนในการใชงานของผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝาย
ทอมือเปนหลัก อีกทั้งควรที่จะมีการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีมาตราฐาน เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจในการ
เลื อกซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ ผาฝายทอมื อ และในผลิต ภั ณฑ ควรที่จ ะความคงทนในการใชงาน ผูผ ลิตควรที่ จะมีการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหทันสมัย สวยงาม และมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อที่จะครอบคลุมกับความ
ตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด
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2. ดานราคา ผูวิจัยเสนอใหผูผลิตใหความสำคัญกับเรื่องของราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา
ดังนั้นผูประกอบการควรตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพสินคากับสภาวะเศรษฐกิจ มีราคาที่สามารถตอรอง
ราคาได และมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน อีกทั้งผูวิจัยมีขอเสนะแนะควรที่จะมีการเพิ่มชองทางการชำระเงิน
ใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา เชน การโอนเงินผานธนาคาร บัตร
เครดิต พรอมเพย และคิวอารโคต (QR Code) สำหรับสแกนและชำระเงิน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคใหมากยิ่งขึ้น
3. ดานสถานที่จัดจำหนาย ผูวิจัยเสนอใหเนนในเรื่องความสะอาดของราน บรรยากาศการจัดตกแตง
รานที่ สวยงาม ความสะดวกในการเดิน ทางมาซื้อ ที่ตั้งของรานใกลแหลงชุมชนหางาย และสถานที่ จอดรถ
สะดวก เปนสำคัญ
4. ดานการสงเสริมการตลาด ผูวิจัยเสนอให เนน ในเรื่องใหมีพนักงานขายใหคำแนะนำขอมูลในตัว
ผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือ พรอมกับเนนใหพนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการดีกับลูกคา และเสนอให
มีการจัดของแถม การลดราคา และการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพื่อสรางแรงจูงใจในการซื้อใหกับ
ผูซื้ออยางสม่ำเสมอ เปนสำคัญ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเรื่อง การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
2. ควรศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของกลุมผูผลิตผาฝายทอมือ ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
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