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พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑก์ระเป๋าผ้าฝ้ายของผู้บริโภค 
กรณีศกึษา : หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง ต าบลแม่แรง 

อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

    เสาวรส ไชยมาลา 

บทคัดย่อ 

 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤติกรรมการตดัสินใจและปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่
มีต่อการเลือกซือ้ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายและการน าผลการศึกษามาพฒันากลยุทธ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผา้ฝ้ายใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในหมู่บา้นหัตถกรรมบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก          
ในกลุม่ตวัอย่างผูบ้ริโภคที่เลือกซือ้ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้าย จ านวน 10 ตวัอย่าง และน ามาการวิเคราะหข์อ้มลู
เชิงเนือ้หา  

จากการศึกษาสามาถแบ่งพฤติกรรมการซือ้กระเป๋าผ้าฝ้ายเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มซือ้ใช้เอง/ฝาก            
กลุ่มซือ้ไปจ าหน่ายต่อ และกลุ่มซือ้เป็นของที่ระลึก/ช าร่วย ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อ              
การซื ้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้าย พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ควรมี คุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค                           
มีการออกแบบที่ ดีและหลากหลาย ด้านราคา ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้ายควรมีความเหมาะสมทั้งราคา                      
และคุณภาพ มีราคาหลากหลายระดับใหเ้ลือก ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย จัดวางสินคา้สวยงามและง่าย              
ต่อการเลือกซือ้ สถานที่จัดจ าหน่ายเดินทางสะดวก ดา้นการส่งเสริมการขาย มีสินคา้ตัวอย่างใหเ้ลือกชม 
เพียงพอต่อความตอ้งการ พนกังานในรา้นพดูจาสภุาพ ยิม้ แยม้แจ่มใส  

แนวทางการพัฒนากลยุทย์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้าย มีดังนี ้ 1. ผลิตภัณฑ์และ                       
บรรจุภัณฑค์วรมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย สวยงาม น่าสนใจและมีเอกลกัษณ์ 2. ดา้นราคา 
ต้องเหมาะสมกับคุณภาพของผ้าฝ้าย 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายควรเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย                
ใหห้ลากหลาย เขา้ถึงไดง้่าย และจดัตกแต่งรา้นสวยงาม และ 4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มกีารแจกของแถม 
พนกังานขายอธัยาศยัดี ใหบ้รกิารดี และมีบรกิารจดัสง่สินคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค 

 
 

ค ำส ำคัญ : ผูบ้รโิภค, พฤติกรรม, กระเป๋าผา้ฝา้ย, สว่นประสมทางการตลาด 
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Decision-Making Behavior on Woven Cotton Bags Product 
Case Study:  Ban Don Luang Cotton Weaving Community, Tambon Maerang, 

Amphur Pasang, Lamphun Province. 

Saowarot Chaimala 
ABSTRACT 

 In this study, the researcher explores decision-making and marketing mix factors that 
affect the behaviors of customers in buying woven cotton bags product. It also examines in order to 
present a guideline for developing marketing mix strategies for hand-woven cotton products based 
on buyers’ needs. This research is qualitative research. Data was collected by means of observations 
and In-depth interviews, which were conducted by using samples comprising 10 persons.  Content 
analysis was applied for data analysis. 
 The results showed that in three consumer groups which are as followed: 1. consumers who 
buy for self-use 2. consumers who buy for resale, and 3. consumers who buy as souvenirs, in terms 
of marketing mix factors, it indicated that the Product factor was the quality products that meet the 
needs, well designed and most products are diverse.  The Price factor, it is set in accordance with 
the quality of the products, and the price level is diverse.  The Place factor, it has a well-organized 
product inside the shops.  The sale location, where it was convenient to buy.  The promotion factor, 
there are enough products in stock to meet consumer needs, as well as the seller’s friendliness. 

The proposed guidelines for the development of a marketing strategy are as followed                           
1)  The products and packaging should be more attractive.  These unique and attractive designs will 
eventually increase product value and customers’  needs 2)  The quality affects a reasonable price               
3) The product distribution should also add a variety of distribution channels and the shop should be 
well decorated 4)  The promotion should give something away, the seller should be friendly and 
communicate well, and there are several shipping options. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 “บา้นดอนหลวง” ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  เป็นแหล่งผลิตผา้ฝ้ายรายใหญ่และเป็น     
ที่ รู ้จักมากแห่งหนึ่งในประเทศไทย สินค้าผ้าฝ้ายที่วางขายตามแหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ ทั่วประเทศไทย           
ส่วนใหญ่จะรบัจากชมุชนแห่งนีท้ัง้สิน้ โดยอาชีพหลกัของประชากรคือเกษตรกรรม อาชีพรองคือการทอผา้ฝา้ย
และการแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากผา้ฝ้าย มีการตัง้ศนูยร์วมผลิตภณัฑเ์ครือข่ายกลุ่มทอผา้หัตถกรรมพืน้บ้านจาก  
ผา้ผา้ยทอมือใหเ้ป็นสถานที่ศึกษาเรียนรูแ้ก่บุคคลทั่วไป นอกจากนีย้ังมีการออกจ าหน่ายสินคา้ไปตามงาน
แสดงสินคา้ต่าง ๆ และมีการจัดงานประจ าปี “แต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง” แต่เนื่องดว้ยปัจจุบันปัจจัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เด็กรุ่นใหม่ไม่นิยมสนใจสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้าย ส่งผลให้ผ้าฝ้ายทอมือ                  
ไม่เพียงพอต่อการน ามาใชใ้นงานหตัถกรรม ดงันัน้ชาวบา้นจึงหนัไปใชผ้า้ฝา้ยที่ผลิตจากโรงงานแทน ซึ่งมีความ
เหนียวกว่าฝ้ายที่ทอดว้ยมือ มีการพัฒนารูปแบบใหห้ลากหลาย ทั้งเป็นเสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย ปลอกหมอน       
ผา้คลมุเตียง กระเป๋า ฯลฯ มีช่องทางตลาดโดยเปิดขายปลีกบริเวณหนา้บา้นตัวเอง และขายส่งผ่านพ่อคา้คน
กลางที่จะเขา้มารบัซือ้สินคา้ถึงหมู่บา้น ชาวบา้นและส่วนราชการทอ้งถิ่น ร่วมกันพัฒนาใหชุ้มชนกลายเป็น
หมู่บ้าน OTOP ส  าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงลูกค้าภายนอกเข้ามาซือ้สินค้าถึงแหล่งผลิต                  
ช่วยเสริมการตลาดภายใน ควบคู่กับการขายส่ง ผลกัดันใหชุ้มชนกลายเป็นหมู่บา้น  OTOP แหล่งท่องเที่ยว               
เชิงวฒันธรรม (Home Stay) จากคณะกรรมการอ านวยการ OTOP แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ซึ่งก็ไดร้บัการคดัเลือก        
ให้เป็นหมู่บ้าน OTOP  ดีเด่นระดับประเทศ มีการจัดตั้งร้านจ าหน่าย รวมถึงการการสั่งท าเป็นออเดอร์                    
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกระเป๋าผา้ฝ้ายที่นิยมสั่งตัดตามออเดอร ์ ส าหรบัปัญหาของหัตถกรรมชุมชนพบว่า
ชาวบา้นสว่นใหญ่เนน้ท าตามค าสั่งซือ้ของลกูคา้ และดว้ยช่องทางตลาดส่วนใหญ่จะขายสง่ผ่านพ่อคา้คนกลาง
ซึ่งจะน าไปขายต่อตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ท าใหย้อดปลีกขายหนา้รา้นในชุมชนนอ้ย รวมถึงไม่มีการพฒันา
รูปแบบสินค้าใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด ด้วยเหตุนี ้จึงเป็นเหตุให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษา                    
ถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้กระเป๋าผา้ฝ้ายและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซือ้กระเป๋าผ้าฝ้าย               
ของผู้บริโภคในหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจให้กับกลุ่ม
ผูป้ระกอบการผา้ฝา้ยและสง่เสรมิสินคา้หตัถกรรมของชาวบา้นและช่วยสืบสานอนรุกัษ์วฒันธรรมไทยต่อไป 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการเลือกซือ้ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายของ

ผูบ้รโิภค ในหมู่บา้นหตัถกรรมบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู 
2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจต่อการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือของผู้บริโภค                      

ในหมู่บา้นหตัถกรรมบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู 
3. เพื่อน าผลการวิจัยไปใชใ้นการพัฒนากลยุทธ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผา้ฝ้ายใหส้อดคล้องกับ        

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตรข์องผู้บริโภค 
 ยุบล เบ็ญจรงคก์ิจ (2542) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดดา้นประชากรว่าเป็นทฤษฎีที่ใช้ความเป็นเหตุเป็นผล             
คือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ เกิดขึน้นั้น เกิดจากแรงกระตุ้นภายนอกที่มากระทบ และเชื่อว่าคนที่มี
คณุลกัษณะทางประชากรที่แตกต่างกนั จะสง่ผลใหม้ีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัไปดว้ย  

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2550) ไดใ้หค้  าจ ากดัความลกัษณะทางประชากรศาสตรว์่า ประกอบดว้ย 
อาย ุเพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชีพและระดบัการศึกษา โดยนิยมน ามาใชใ้นการแบ่ง
สว่นการตลาด ก าหนดตลาดกลุม่เปา้หมาย ซึ่งง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรทางดา้นอ่ืนๆ  
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 แลมบ ์และแมคดาเนียล (2000) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาด ว่าคือการประสมกนั
ของกลยทุธท์ี่เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย การก าหนดราคา และการสง่เสรมิการตลาด โดยมีจดุประสงค์
เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนกบัตลาดกลุม่เปา้หมายและเกิดความพงึพอใจทัง้สองฝ่าย 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2550) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) เป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดของธุรกิจ ใชเ้พื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคก์ารตลาดในตลาดเป้าหมาย หรือเป็นปัจจยัทางการตลาด
ที่ควบคุมได ้หรือเป็นส่วนประกอบที่ส  าคัญของกลยุทธ์การตลาดที่ธุรกิจตอ้งใชร้่วมกนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย โดยส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 
การจดัจ าหน่าย (Place) และการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) หรือเรียกว่า 4Ps 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2550) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบคุคลท า
การคน้หา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจ้่าย 
(Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริการโดยจะตอบสนองความต้องการ  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
(Analyzing Consumer Behavior) เพื่อใหท้ราบลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมการซือ้ การใช ้การเลือก
บรกิาร แนวคิดหรือประสบการณท์ี่จะท าใหผู้บ้ริโภคพงึพอใจกบัค าตอบที่ได้ ซึ่งจะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถ
จดักลยทุธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้ 
 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) ของคอตเลอร ์(2012) เป็นการศึกษาถึงเหตุ
แรงจูงใจที่ท าใหเกิดการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการถูกกระตุ้นท าให้เกิดความ
ตอ้งการเมื่อสิ่งกระตุน้นั้นผ่านเขา้มาในความรูส้ึกของผูบ้ริโภค ที่ไดร้บัอิทธิพลต่างๆ ภายในจิตใจผูบ้ริโภค              
โดยโมเดลอธิบายว่า สิ่งกระตุน้ (Stimulus) อาจเกิดขึน้เองไดจ้ากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และสิ่ง
กระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) ซึ่งนักการตลาดจะตอ้งเขาไปจัดการกับสิ่งกระตุน้ภายนอกเพื่อให้
ผู ้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยสิ่งกระตุ้นภายนอก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) สิ่งกระตุ้นจาก
การตลาด (Marketing Stimulus) ที่เป็นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา   
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ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ 2) สิ่งกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) คือสิ่งที่
กระตุน้ความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์การ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น สิ่งกระตุน้ทางวัฒนธรรม                   
สิ่งกระตุน้ทางเทคโนโลยี สิ่งกระตุน้ทางเศรษฐกิจ และสิ่งกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง เป็นตน้ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค  
 เชสเตอร ์บารแ์มร ์(1938) ไดก้ลา่วว่า กระบวนการตดัสินใจ เป็นเทคนิคในการท าใหท้างเลือกที่มีอยู่นัน้
ใหเ้หลือนอ้ยลง ตอ้งตดัสินใจเลือกเอาทางที่เหมาะสมหรือพอใจที่สดุ  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ได้ให้ความหมายของ การตัดสินใจ (Decision) ว่าหมายถึง                  
การเลือกกิจกรรมจากสองทางเลือกขึน้ไป เมื่อบุคคลมีทางเลือกในการตัดสินใจระหว่างสองตราสินคา้ บุคคล
อยู่ในภาวะที่จะท าการตดัสินใจซือ้  
5. ข้อมูลผลิตภัณฑก์ระเป๋าผ้าฝ้าย 

ข้อมูลหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง  
 บา้นดอนหลวงเป็นแหล่งผลิตงานหัตถกรรมผา้ฝ้ายรายใหญ่และเป็นที่รูจ้ักมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศ ที่ตั้งอยู่ในต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง ชาวบ้านในสมัยก่อนจะท าไร่ท านา เมื่อว่างจากงานหลัก               
หญิงสาวมักจะทอผ้าจากฝ้ายที่ปลูกเอง ท าการถักทอเป็นผ้าผืนตามขนาดที่ ต้องการ ตัดเย็บเพื่อใช้เป็น
เครื่องนุ่งห่มและข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป อาทิเช่น ผา้ห่ม ผา้ม่าน ผา้ปูโต๊ะ ชุดเครื่องนอน 
กระเป๋า เป็นตน้ ซึ่งถือว่าผูกพนักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นเป็นเวลานานนบัรอ้ยๆ ปี ในปี พ.ศ. 2535                  
เริ่มตัง้กลุม่ทอผา้บา้นดอนหลวงเพื่อเป็นการอนุรกัษ์และคงอยู่ของการทอผา้ฝา้ย ก่อตัง้โดยความสนบัสนุนของ
ภาครฐั กลุ่มชาวบา้นท าหนา้ที่ส่งเสริม พฒันา และกระจายสินคา้แก่สมาชิก โดยมีศนูยจ์ าหน่ายสินคา้จากผา้
ฝ้ายที่ตัง้อยู่กลางหมู่บา้น ในปี พ.ศ.2542  ไดร้บัรางวลัหมู่บา้นอุตสาหกรรมดีเด่น  และไดเ้ป็นหมู่บา้น OTOP 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม (หมู่บา้น OVC) ในปี พ.ศ. 2549 แมปั้จจุบนัการทอผา้จะค่อยๆ จางหายไป ทุก
หลงัคาเรือนไม่ไดท้อผา้ใชอ้ย่างในอดีต คนรุน่ใหม่ไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ในตวัเมืองมากขึน้ ชาวบา้นจึงตอ้งหนั
ไปใชผ้า้ฝ้ายที่ผลิตจากโรงงานแทน ซึ่งปัจจุบนัการทอผา้ฝ้ายของชาวบา้นดอนหลวงมีการพฒันารูปแบบ สีสนั 
และลวดลายใหม้ีความทันสมยั กลายเป็นสินคา้หตัถกรรมจากผา้ฝ้ายหลากหลายรูปแบบ เช่น เสือ้ผา้ ผา้ม่าน 
ผา้ปูโต๊ะ ผา้ปูเตียง กระเป๋า เป็นตน้ อีกทัง้ยังผลิตสินคา้ออกจ าหน่ายเป็นสินคา้ที่ระลึกไปยังแหล่งท่องเที่ยว    
ต่าง ๆ มากมายทัง้ในและนอกประเทศ นอกจากนีย้งัมีการจดังาน "แต่งสีอวดลาย ผา้ฝ้ายดอนหลวง" เป็นงาน
แสดงสินคา้ประจ าปีของหมู่บา้น สินคา้มีหลากหลายรูปแบบ มกีารจดัตัง้รา้นจ าหน่าย รวมถึงการการสั่งท าตาม
ออเดอรเ์ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝา้ย ดว้ยเหตนุีจ้ึงเป็นเป็นเหตใุหผู้ว้ิจยัสนใจที่จะศึกษา
ถึงพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้กระเป๋าผา้ฝ้ายและปัจจยัทางการตลาดที่สง่ผลต่อการเลือกซือ้กระเป๋าผา้ฝ้ายของ
ผูซ้ือ้ในหมู่บา้นหัตถกรรมบา้นดอนหลวงต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผา้ฝ้ายและส่งเสริมสินคา้หัตถกรรมของชาวบ้านและช่วยสืบสาน
อนรุกัษว์ฒันธรรมไทยต่อไป 
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6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
สุรพงษ์ ไพเมือง (2550) ไดศ้ึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าของนักท่องเที่ยวบริเวณตลาด 

ชายแดน อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย พบว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซือ้สินคา้ดา้น
ผลิตภณัฑ ์คือ ความหลากหลายของสินคา้ มีบรรจุภณัฑท์ี่ทนัสมยั สวยงาม ดา้นราคา คือ ราคาต ่ากว่าสินคา้
ในทอ้งตลาด ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ไดร้บัส่วนลด ดา้นจดัจ าหน่าย คือ ผูข้ายเปิดโอกาสใหผู้ซ้ือ้เลือกซือ้
สินคา้ดว้ยตนเองมากที่สดุ การจดัวางสะดดุตา สะอาด ปลอดภยั ดา้นการสง่เสรมิการตลาด คือ  มีสว่นลด การ
แนะน าและสาธิตการใช ้มีตวัอย่างสินคา้ใหท้ดลอง แจกของแถม 

ยุพิน ป้องศิริ (2550) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้สินค้าหัตถกรรม 
ประเภทผลิตภัณฑ์จากผา้ฝ้ายของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเลย พบว่าปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้                
คือ ความสวยงามของผลิตภัณฑ ์การรบัรูใ้นลวดลายของผา้ฝ้าย มีการเรียนรูเ้ก่ียวกับผลิตภัณฑจ์ากผา้ฝ้าย              
มีบคุลิกภาพที่รกัสวยรกังาม และผลิตภณัฑค์ุม้ค่าเมื่อเทียบกบัราคา  

ไชยกร เลิศศรณัยพงศ ์(2552) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑจ์ากผา้ฝ้าย             
ทอมือ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างใหค้วามส าคัญดา้นผลิตภัณฑม์ากที่สุด คือ                 
ในหมวดเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย ดา้นปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย พบว่าการที่สถานที่จดัจ าหน่ายอยู่ในแหลง่
ท่องเที่ยว เป็นปัจจยัส าคญัที่สดุในการตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายทอมือ  

เกษมณี ยานะโส (2553) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผา้
ฝ้ายทอมือของผูบ้ริโภคในจงัหวัดเชียงใหม่ พบว่าวตัถุประสงคท์ี่มาซือ้เพื่อใชเ้อง และไม่แน่นอนในการเลือกซือ้ 
ซือ้นอ้ยกว่า 5 ครัง้ต่อปี นิยมซือ้ช่วงวนัหยดุเสาร-์อาทิตย ์ทราบแหลง่ขอ้มลูในการซือ้ จากปากต่อปาก 

คนึงนิจ อินวิน (2554) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าหัตถกรรมบา้นถวาย
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการซือ้สินค้าเพื่อน าไปใชเ้อง              
ทราบแหล่งขอ้มูลในการซือ้จากเพื่อนและบุคคลอ่ืน อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้ ดา้นผลิตภัณฑ ์ไดแ้ก่ 
รูปแบบและความหลากหลายของสินคา้ ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ความหลากหลายของ
ราคา และต่อรองราคาได้ ด้านการจัดจ าหน่าย ได้แก่ สถานที่ดึงดูดใจ เดินทางสะดวกและมีที่จอดรถ                     
ดา้นสง่เสรมิการตลาด ไดแ้ก่ งานแสดงสินคา้มสีว่นลดให ้มกีารโฆษณาสื่อ ใหข้อ้มลูสินคา้ รวดเรว็และถกูตอ้ง 

กาญจนา ก าแพงแก้ว (2555) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซือ้สินค้า
หตัถกรรม พวงกุญแจในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าจุดประสงคใ์นการซือ้เพื่อเป็นของฝาก ใหค้วามส าคญักับการ 
การออกแบบสินคา้ ตัวเองคืออิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สาเหตุที่ซือ้เนื่องจาก เพื่อน/คนรูจ้ักแนะน า ส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซือ้ดา้นผลิตภณัฑ ์ คือการออกแบบ ในดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสม
กบัคณุภาพของสินคา ดา้นสถานที่ คือ ลกูคา้เลือกซือ้และหยิบจับสินคา้ในรา้นไดอิ้สระ และดา้นการส่งเสริม
การตลาด คือ พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร กระตือรือรน้ในการใหบ้รกิารลกูคา้ 
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สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร ์และคณะ (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์         
ผา้ฝ้ายทอมือเพื่อการพฒันาส่วนประสมทางการตลาด ตามความตอ้งการของผูซ้ือ้ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่ซือ้เพื่อใชเ้อง ในโอกาสวนัส าคญัต่างๆ ส่วนประสมทางการตลาดใหค้วามส าคัญใน
ดา้นผลิตภัณฑท์ี่มีรูปแบบสวยงาม ดา้นราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายมีงานแสดง
สินคา้ต่างๆ และดา้นการส่งเสริมการตลาด การเอาใจใส่ลกูคา้ แนวทางการพฒันาส่วนประสมทางการตลาด 
คือผลิตภณัฑค์วรมีรูปแบบสวยงาม ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ มกีลยทุธก์ารลดราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย
ควรมีงานแสดงสินคา้ต่างๆ การตกแต่งรา้นสวยงาม การสง่เสรมิการตลาดมกีารแจกของแถมและรบัเปลี่ยนคืน 

อภิชญาฏ ์หุตะวรากร (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค
ในการซือ้ เสือ้ผา้ส าเร็จรูปพืน้เมืองผา้ฝ้ายจากรา้นคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
โดยจะมาเลือกซือ้เอง เป็นผูซ้ือ้ประเภทปลีก การซือ้เฉลี่ยต่อครัง้นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท ความถ่ีใน 
การซือ้เป็นแบบรายปีและจะเลือกในช่วงวนัเสาร-์อาทิตย ์ส าหรบัผูซ้ือ้ประเภทส่งส่วนใหญ่มีมลูค่าการซือ้เฉลี่ย
ต่อครัง้มากกว่า 5,000 บาท โดยมีความถ่ีในการซือ้เป็นแบบรายเดือน และจะเลือกซือ้ในช่วงวันจันทร์-ศุกร ์
ช่วงเวลา 12.00-17.00 น. ส าหรบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ ในดา้นผลิตภัณฑ ์คือ                
ชนิดเนือ้ผา้สวมใส่สบาย ดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ท าเลที่ตัง้
สะดวกต่อการเดินทางและดา้นการสง่เสรมิการตลาด เจา้ของหรือพนกังานขาย บรกิารและมีอธัยาศยัดี  

ทัศนีย ์วงคส์อน (2562) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
ส่งผลต่อการซือ้ซ  า้ผลิตภัณฑผ์า้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผา้ฝ้ายอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจ าหน่ายมากที่สดุ 
รองลงมา คือ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ตามล าดบั 

สุกานดา ถิ่นฐาน (2562) ได้ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินค้า                       
งานหตัถกรรมของนกัท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว กรณีศกึษาเมืองมลัลิกา ร.ศ.124 จงัหวดกาญจนบรุี พบว่า
ปัจจยัดา้นคณุลกัษณะประชากรที่แตกต่างกนัจะสง่ผลใหพ้ฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้สินคา้งานหตัถกรรมของ
นกัท่องเที่ยวที่แตกต่างกนัดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรต้น                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
รูปแบบการศึกษา : การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยการสรา้ง

แบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ (in-depth interview - IDI) สมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างจ านวน 10 คน ไดแ้ก่ ตวัแทนผูบ้ริโภค
ที่มาซือ้ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝา้ยที่หมู่บา้นหตัถกรรมบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู 
เป็นผูบ้รโิภคที่สมคัรใจและสามารถเขา้รว่มการวิจยัได ้  

ขั้นตอนและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล :  การศึกษาครั้งนีใ้ช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็นเครื่องมือในการศึกษา มีขั้นตอนการสรา้งและหาคุณภาพความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์  แบ่งเป็น                   
4 สว่น คือ สว่นที่ 1 ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ ์ลกัษณะค าถามเป็นปลายเปิด สว่นที่ 2 ประเด็นค าถามเก่ียวกบัความ
คิดเห็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความส าคญัต่อการซือ้ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้าย ลกัษณะค าถามเป็น
ปลายเปิด ส่วนที่ 3 ประเด็นค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผูร้ิโภคที่ส่งผลต่อการซือ้ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้าย 
ลกัษณะค าถามเป็นปลายเปิด สว่นที่ 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะและน ามาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา  
ผลการวิจัย 
1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภคกระเป๋าผ้าฝ้าย  จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน                           
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 90 เพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ10 อายุอยู่ระหว่าง             
41-60 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 60 และอยู่ระหว่าง 20–40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 40 การศกึษาอยู่ในอยู่ในระดบัปรญิญาตรี 
คิดเป็นรอ้ยละ 60 อยู่ในระดับมัธยมศึกษาคิดเป็นรอ้ยละ 30 และอยู่ในระดับปริญญาโท คิดเป็นรอ้ยละ10  
ดา้นอาชีพอยู่ในกลุ่มธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นรอ้ยละ 40 กลุ่มขา้ราชการ คิดเป็นรอ้ยละ 30  กลุ่มพนกังานเอกชน 
คิดเป็นรอ้ยละ 20 และนกัศกึษา คิดเป็นรอ้ยละ 10  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
: เพศ, อายุ, อาชีพ, การศึกษา 

 
 ปัจจัยด้านจุดประสงค์ในการซื้อ 

: ซื้อมาเพ่ือใช้สอย, ซื้อมาเพ่ือขาย, ซื้อมาเพ่ือ               
เป็นของฝาก, ซื้อมาเพ่ือเป็นของที่ระลึก 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

: ด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้าย, ด้านราคา, ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้าย 
กรณีศึกษาหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง 
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (6Ws 1H) 

• Who (ใครเป็นผู้ซื้อ) 

• What (ซื้ออะไร) 

• When (ซื้อเมื่อไร) 

• Where (ซื้อที่ไหน) 

• Why (ซื้อทำไม) 

• Whom (ใครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ) 

• How (ซื้ออย่างไร) 
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2) ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมในการเลือกซือ้กระเป๋าผ้าฝ้ายของผู้บริโภค 
(2.1) วตัถปุระสงค/์เหตผุลในการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝา้ย พบว่าซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ 

ซือ้เพื่อเป็นของที่ระลึก/ของช าร่วย และซือ้เพื่อใชเ้อง/ฝาก  (2.2) ความสนใจเลือกซือ้กระเป๋าผา้ฝ้าย พบว่า 
ผูบ้รโิภคที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ สนใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายท่ีมีหลากหลายของรูปทรงและราคา
ย่อมเยาว์  ผู ้บริโภคที่ซื ้อเพื่อเป็นของที่ระลึก/ของช า ร่วย สนใจซื ้อกระเป๋าผ้าฝ้ายที่สามารถสั่ งตัดตาม                      
การออกแบบตามความตอ้งการได ้ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อใชเ้อง/ฝาก สนใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายที่
สามารถใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้เช่น ท างาน ท่องเที่ยว  เป็นตน้ (2.3) การใหค้วามส าคญัในการเลือกซือ้กระเป๋า
ผา้ฝา้ย พบว่า ผูบ้รโิภคที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ ใหค้วามส าคญัดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑก์ระเป๋า
ผา้ฝา้ย ผูบ้รโิภคที่ซือ้เพื่อเป็นของที่ระลกึ/ของช ารว่ย ใหค้วามส าคญักบัการสั่งท าตามรูปทรงที่ตอ้งการ ผูบ้รโิภค
ที่ซือ้เพื่อใชเ้อง/ฝาก ใหค้วามส าคัญดา้นรูปทรงผลิตภัณฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายที่ต้องการ (2.4) ความรวดเร็วใน                
การซือ้ พบว่าผู้บริโภคให้ความเห็นคลา้ยกันว่าถึงแมผ้ลิตภัณฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายจะถูกใจแต่ก็ยังไม่ซือ้ทันที                  
แต่ขอเวลาดูรายละเอียดโดยรวมก่อนซือ้ (2.5) ความถ่ีในการเลือกซือ้กระเป๋าผ้าฝ้าย พบว่าผูบ้ริโภคที่ซือ้                
เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ เฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อเป็นของที่ระลึก/ของช าร่วย เฉลี่ยปีละ 1-2 ครัง้ 
ผู ้บริโภคที่ซือ้เพื่อใช้เอง/ฝาก เฉลี่ยปีละ 1-2 ครั้ง (2.6) โอกาสที่เลือกซือ้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้าย พบว่า
ผูบ้รโิภคที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ เลือกซือ้ในกรณีสินคา้ที่จ  าหน่ายอยู่หมดหรือใกลห้มด ผูบ้รโิภคที่ซือ้เพื่อเป็น
ของที่ระลึก/ของช าร่วย เลือกซือ้ในโอกาสวันพิเศษ เช่น วนัเกษียณอายุ วนัขึน้ปีใหม่ งานอบรมสมันา เป็นตน้ 
ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อใชเ้อง/ฝาก เลือกซือ้โอกาสถา้มีงานส าคญัที่ตอ้งแต่งชุดพืน้เมืองออกงาน ซือ้ไปเป็นของฝาก
วันรดน า้ด าหัวผูเ้ฒ่าผู้แก่ในเทศกาลปีใหม่เมือง และช่วงงานถนนคนเดินแต่งสีอวดลายผา้ฝ้ายดอนหลวง              
เป็นตน้ (2.7) อิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้กระเป๋าผา้ฝ้าย พบว่า ผูบ้ริโภคทุกคนใหค้วามคิดเห็น
เหมือนกนัว่า ตนเอง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ (2.8) ช่วงวนัหรือเวลาใดที่สะดวกเดินทางมาซือ้กระเป๋าผา้
ฝ้าย พบว่าผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อสะดวกมาซือ้วันไหนก็ได ้ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อเป็นของที่ระลึก/                 
ของช าร่วยและผู้บริโภคที่ซือ้เพื่อใช้เอง/ฝาก สะดวกเดินทางมาซือ้ช่วงวันหยุดราชการ/หยุดนักขัตฤกษ์                  
(2.9) จ านวนในการซือ้กระเป๋าผา้ฝ้ายแต่ละครัง้ พบว่าผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ ซือ้ครัง้ประมาณ              
50-100 ใบ ผูบ้รโิภคที่ซือ้เพื่อเป็นของที่ระลกึ/ของช ารว่ย ซือ้ประมาณครัง้ละ 100-200 ใบ และผูบ้รโิภคที่ซือ้เพื่อ
ใชเ้อง/ฝาก ซือ้ครัง้ละประมาณ 1-2 ใบ (2.10) งบประมาณเฉลี่ยในการซือ้กระเป๋าผา้ฝ้ายในแต่ละครัง้ พบว่า
ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ ใหข้อ้มลูงบประมาณเฉลี่ยในการซือ้กระเป๋าผา้ฝ้ายในแต่ละครัง้ ประมาณ 
5,000-10,000 บาท ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อเป็นของที่ระลึก/ของช าร่วย ใหข้อ้มลูงบประมาณเฉลี่ยในการซือ้กระเป๋า
ผา้ฝ้ายในแต่ละครัง้ 5,000 – 20,000 บาท และผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อใชเ้อง/ฝาก ใหข้อ้มูลงบประมาณเฉลี่ยใน              
การซือ้กระเป๋าผา้ฝ้ายในแต่ละครัง้  200 – 800 บาท (2.11) ระยะเวลาในการใชห้ลงัจากซือ้ผลิตภณัฑก์ระเป๋า
ผา้ฝ้าย พบว่าผูบ้ริโภคใหข้อ้มูลคลา้ยกันว่าขึน้อยู่กับการใชง้านของแต่ละบุคคล หรือความเบื่อ ส่วนใหญ่ก็              
1-2 ปี  (2.12) แหล่งขอ้มลูที่แจง้ใหท้ราบเก่ียวกบัรา้นหรือสถานที่จ  าหน่ายกระเป๋าผา้ฝ้าย พบว่า ผูบ้ริโภคที่ซือ้
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เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ ทราบจากบุคคลใกลช้ิด  ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อเป็นของที่ระลึก/ของช าร่วย ทราบจากคน
ใกลช้ิดและเจอตามงานแสดงสินคา้ในหา้ง ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อใชเ้อง/ฝาก ทราบจากปากต่อปากและงานแสดง
สินคา้(2.13) เหตุผลที่เลือกซือ้กระเป๋าผา้ฝ้ายจากสถานที่นี ้พบว่าผูบ้ริโภคเลือกซือ้เพราะเป็นแหล่งจ าหน่าย
ผลิตภณัฑส์ินคา้หตักรรมผา้ฝา้ยที่มีชื่อเสียงโด่งดงั ราคาถกูและมีคณุภาพ (2.14) สถานที่น าผลิตภณัฑก์ระเป๋า
ผา้ฝ้ายไปใช ้พบว่าผูบ้ริโภคใชเ้มื่อไปท างาน ออกงาน และใชใ้นชีวิตประจ าวนั (2.15) รูปแบบการจดัรา้นที่ท า
ใหอ้ยากเขา้ไปเลือกซือ้กระเป๋าผา้ฝ้าย พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามคิดเห็นตรงกนัว่ารูปแบบการจดัรา้นที่มีการแสดง
สินคา้ใหเ้ห็นเด่นชดั จดัวางเป็นระเบียบเรียบรอ้ยสวยงาม มีสินคา้ใหท้ดลองใช ้พนกังานมีอธัยาศยัดี 

3) ผลการวิเคราะหส่์วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซือ้กระเป๋าผ้าฝ้ายของผู้บริโภค 
3.1 ด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้าย พบว่าผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อให้ความส าคัญกับ

คณุภาพผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้าย ความหลากหลายของรูปทรงผลิตภณัฑแ์ละลวดลายสีสนั ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อ
เป็นของที่ระลึก/ของช าร่วย ใหค้วามส าคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายตามความตอ้งการของ
ผู้บริโภค คุณภาพผลิตภัณฑ์และลวดลายสีสัน ผู้บริโภคที่ซือ้เพื่อใช้เอง/ฝากให้ความส าคัญกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑก์ระเป๋าผา้ฝ้าย รูปทรง/การออกแบบผลิตภัณฑแ์ละลวดลายสีสนั 3.2 ด้านราคากระเป๋าผ้าฝ้าย 
พบว่าผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อใหค้วามส าคญักบัราคาส่งตามที่รา้นคา้ก าหนด สามารถต่อรองราคา
ไดแ้ละมีหลากหลายช่องทางการช าระเงิน ผูบ้รโิภคที่ซือ้เพื่อเป็นของที่ระลกึ/ของช ารว่ย ใหค้วามส าคญักบัราคา
ส่งตามที่รา้นคา้ก าหนด มีสินคา้ใหเ้ลือกหลายระดบัราคา ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อใชเ้อง/ฝาก ใหค้วามส าคญักบัการ
ต่อรองราคาได ้มีป้ายแสดงราคาชัดเจน และมีหลากหลายช่องทางการช าระเงิน 3.3 ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายกระเป๋าผ้าฝ้าย พบว่าผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่าย ใหค้วามส าคัญกับการสั่งชือ้และเข้าชม
ผลิตภัณฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายไดห้ลากหลายช่องทาง มีผลิตภัณฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายพรอ้มจ าหน่าย และมีบริการส่ง
สินคา้ใหผู้บ้ริโภคที่ซือ้เพื่อเป็นของที่ระลึก/ของช าร่วย ใหค้วามส าคัญกับการสั่งท าตามรูปแบบที่ตอ้งการได ้
และมีบริการส่งสินค้าให้ ส  าหรับผู้บริโภคที่ซื ้อเพื่อใช้เอง/ฝาก ให้ความส าคัญกับการมีสถานที่ตั้งและ                     
มีทางเขา้ออกสะดวก มีที่จอดรถ มีการจัดตกแต่งและแสดงสินคา้ไดน้่าสนใจ และสามารถเขา้ชมและสั่งซือ้
ผลิตภัณฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายไดห้ลากหลายช่องทาง  3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาดกระเป๋าผ้าฝ้าย  พบว่า
ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ ใหค้วามส าคัญกับพนักงานขายมีอัธยาศัยและบริการดีใหข้อ้มูลลกูค้าได ้          
มีส่วนลด/ของแถมและมีการโฆษณาให้ติดตาม/สื่อสาร ขอ้มูลข่าวสารออนไลน ์ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อเป็นของ                
ที่ระลึก/ของช าร่วย ใหค้วามส าคัญกับการมีสินคา้ใหช้ม/ทดลองก่อนซือ้  พนกังานขายมีอธัยาศัยและบริการดี 
ใหข้อ้มลูลกูคา้ได ้มีส่วนลด/ของแถม ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อใชเ้อง/ฝาก ใหค้วามส าคญักบัมีสินคา้ใหช้มหรือทดลอง
ก่อนซือ้มีสว่นลด/ของแถม มีการโฆษณาใหติ้ดตาม/สื่อสาร ขอ้มลูข่าวสารออนไลน ์
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4)  ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางการตลาด  
การวิเคราะหศ์กัยภาพของผูบ้รโิภค วิเคราะห ์SWOT พบจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค ดงันี ้

จุดแข็ง 
เป็นหมู่บา้นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดบัประเทศ สินคา้ของกลุ่มไดเ้ขา้เป็นสินคา้ OTOP ผลิตภณัฑก์ระเป๋า
ผ้าฝ้ายมีความประณีต สวยงาม เนื่องจากได้รับการตัดเย็บจากผู้ผลิตที่มีฝีมือ ช าานาญในงานตัดเย็บ                    
มีลวดลายการตัดเย็บและรูปทรงที่ละเอียดและสวยงามเป็นเอกลกัษณ ์ผลิตภัณฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายมีความ
หลากหลายของรูปทรงและสีสนั มีศนูยจ์ าหน่ายผลิตภณัฑข์องหมู่บา้นเอง คดัเลือกวตัถดิุบผา้ฝ้ายคณุภาพดี
มาใชใ้นการตัดเย็บ สมาชิกในหมู่บา้นรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่สามารถรบังานตัดเย็บได้เยอะ ละยงัมีหมู่บา้น
ใกลเ้คียงในต าบลเดียวกนัที่สามารถตดัเย็บผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝา้ยได ้
จุดอ่อน 
ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายเป็นรูปทรงเดิมๆ ไม่มีการพฒันา บรรจุภณัฑเ์ป็นถุงหิ ้วพลาสติก ไม่สวยงาม ขาด
แคลนบุคลากรในการทอผา้ฝ้าย เพราะคนรุ่นใหม่ไม่นิยมสืบทอดการทอผา้ฝ้าย ไม่สามารถผลิตสินคา้ได้
ตามที่ลกูคา้ออเดอรไ์ด ้เนื่องจากมีกิจกรรมอย่างอื่นมาแทรก 
โอกาส  
องคก์รและหน่วยงานราชการต่างๆ เขา้มาใหก้ารสนบัสนุน มีคณะทวัรจ์ากที่ต่างๆ เขา้มาเยี่ยมชมและเลือก
ซือ้สินคา้ในหมู่บา้น นกัท่องเที่ยวเขา้มาแวะซือ้สินคา้ที่หมู่บา้น มีการจดังานแต่งสีอวดลายผา้ฝา้ยดอนหลวง 
โดยจะจัดขึน้ในช่วงเดือนเมษายน เป็นประจ าทุกปี มีคนมารับสินค้าจากหมู่บ้านไปขายตามสถานที่
ท่องเที่ยวหรือแหลง่คา้ขายต่างๆ กรณีที่บา้นดอนหลวงท าไม่ทนัหมู่บา้นใกลเ้คียงช่วยผลิตกระเป๋าผา้ฝ้าย 
อุปสรรค 
สถานการณโ์ควิด-19 ระบาดท าใหผู้บ้ริโภคลดลง ขาดแคลนฝ้ายสีที่ตอ้งการ เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่
พรอ้ม ประกอบกบัมีคู่แข่งที่ผลิตภณัฑค์ลา้ยกนัหรือมีการลอกเลียนแบบ โดยใชว้ตัถดิุบเนือ้ผา้ที่ต่างกนั และ
มีราคาถูกกว่า ตลาดการซือ้ขายยงัไม่กวา้งพอ สินคา้คงคา้งสต๊อก เนื่องจากลกูคา้สั่งของแลว้ไม่มารบัหรือ
ยกเลิก ถกูกดราคาจากลกูคา้ 

5) ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ  
ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการพัฒนา สร้างสรรค์ ออกแบบรูปทรงและลวดลายใหม่ๆ ให้ทันสมัย                    

ตามความนิยมของตลาด และเพิ่มการผลิตบรรจุภัณฑ ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ด้านราคา ควรเพิ่มช่องทางการ
ช าระเงิน และความหลากหลายของราคากระเป๋าผา้ฝ้าย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย บางรา้นไม่มีช่องทาง
การจดัจ าหน่ายออนไลนห์รือมีนอ้ยไม่ครอบคลมุ ควรเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายทางออนไลนใ์หม้ากขึน้  เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการซือ้ ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดโปรโมชั่นรายการพิเศษ ตามโอกาสต่างๆ 
เพิ่มการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน ์สง่เสรมิใหพ้นกังานขายใหม้ีใจรกัในการบรกิาร และบรกิารเพิ่มตูเ้อทีเอ็ม 
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สรุป อภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา   
 จากการศึกษาพบว่าสมัภาษณก์ลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง   
41-60 ปี การศกึษาสว่นใหญ่อยู่ในระดบัชัน้ปรญิญาตรี สามารถจ าแนกกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่
ผูบ้รโิภคที่มาซือ้เพื่อไปจ าหน่ายต่อ กลุม่ผูบ้รโิภคที่มาซือ้เพื่อน าไปเป็นของที่ระลกึ/ของช ารว่ย และกลุม่ผูบ้รโิภค
ที่มาซือ้เพื่อน าไปใช้เอง/ฝาก ซึ่งจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ พบว่าวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษา
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายของผูบ้ริโภคในหมู่บา้นหัตถกรรมบา้นดอนหลวง 
สรุปไดว้่าพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างที่มาเลือกซือ้ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายมีวตัถุประสงคส์่วนใหญ่คือซือ้เพื่อ
ใชเ้อง/ฝาก รองมาคือซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อและซือ้เพื่อเป็นของที่ระลึก/ของช าร่วย โดยเลือกซือ้กระเป๋าผา้
ฝ้ายรูปแบบที่สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวัน มีหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือก สามารถสั่งตัดเย็บตามออร์
เดอได ้ก่อนซือ้มีการพิจารณาคณุภาพ ลกัษณะรูปทรง การการตดัเย็บ ความเหมาะสมของราคา ลวดลายสีสนั
ของกระเป๋าผา้ฝ้าย ส่วนระยะเวลาในการพิจารณาก่อนซือ้ก็ขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคล กลุ่มตวัอย่างที่ซือ้เพื่อน าไป
จ าหน่ายต่อจะซือ้ประมาณเดือนละ 1 ครัง้ กลุม่ตวัอย่างที่ซือ้เพื่อเป็นของที่ระลกึ/ของช าร่วย จะซือ้ก็อย่างนอ้ยก็
ปีละ 1-2 ครัง้ กลุม่ผูบ้รโิภคที่ซือ้เพื่อใชเ้อง/ฝาก ซือ้เฉลี่ยปีละ 1-2 ครัง้ นิยมซือ้ช่วงเทศกาลงานปีใหม่ สงกรานต ์
เป็นตน้ ส าหรบัอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้คือตัวผูบ้ริโภคเอง ช่วงเวลาในการซือ้ขึน้อยู่กับความสะดวก
ของแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่มกัเป็นวนัหยุดเสาร ์อาทิตยแ์ละนกัขตัฤกษ์ กลุ่มตวัอย่างที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ 
ซือ้ครัง้ละประมาณ 50-100 ใบ เฉลี่ยแลว้ครัง้ละ 5,000 - 10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่ซือ้เป็นของที่ระลึก/       
ของช ารว่ย ซือ้ครัง้ละประมาณ 100-200 ใบ เฉลี่ยแลว้ครัง้ละ 5,000 – 20,000 บาท และกลุม่ตวัอย่างที่ซือ้เพื่อ
ใชเ้อง/ฝาก ซือ้ครัง้ละประมาณ 1-2 ใบ เฉลี่ยละครัง้ 200 – 800 บาท ระยะเวลาในการใชง้านของกระเป๋าผา้
ฝ้ายประมาณ 1-2 ปี ทราบขอ้มลูสถานที่จ  าหน่ายกระเป๋าผา้ฝ้ายจากบุคคลในครอบครวั/บอกเล่าปากต่อปาก
จากคนรอบขา้ง/ทราบจากช่องทางออนไลน/์งานแสดงสินคา้หัตถกรรม ซึ่งเลือกซือ้ในสถานที่แห่งนีเ้พราะเป็น
แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหัตกรรมผ้าฝ้ายที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ราคาถูกและมีคุณภาพ กลุ่มตั วอย่าง            
มีความคิดเห็นตรงกันว่ารูปแบบการจัดรา้นที่มีการแสดงสินคา้ใหเ้ห็นเด่นชัด จัดวางเป็นระเบียบเรียบรอ้ย
สวยงาม มีสินค้าให้ทดลอง ท าให้อยากเข้ามาซือ้สินค้า และนอกจากนั้นการที่มีพนักงานยิม้แย้มแจ่มใส 
ใหบ้ริการดี ท าใหอ้ยากเขา้ไปซือ้ วัตถุประสงคข์้อที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผา้ฝ้ายของผูบ้ริโภคในหมู่บา้นหตัถกรรมบา้นดอนหลวง สรุปได้ว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝา้ย 
พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้าย รองลงมาความหลากหลายของการ
ออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑก์ระเป๋าผา้ฝ้าย และลวดลายสีสนัสวยงาม ปัจจัยดา้นราคากระเป๋าผา้ฝ้าย พบว่า
ผู้บริโภคที่ซือ้เพื่อไปจ าหน่ายต่อและซือ้เป็นของที่ระลึก/ของช าร่วยใหค้วามส าคัญกับราคาส่ง  ผู้บริโภคที่            
ซือ้ใชเ้อง/ฝาก ใหค้วามส าคัญกับการต่อรองราคา มีสินคา้หลายระดับราคา เห็นราคาแสดงชัดเจน ผูบ้ริโภค                       
มีความพึงพอใจก็จะกลบัมาซือ้ซ  า้รา้นเดิม ปัจจัยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกระเป๋าผา้ฝ้าย พบว่าผูบ้ริโภค          
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ใหค้วามส าคญักบัการเดินทางสะดวก มีที่จอดรถ จดัตกแต่งและแสดงผลิตภณัฑภ์ายในรา้นไดน้่าสนใจ เขา้ชม
และสั่งชือ้ผลิตภณัฑท์างช่องทางออนไลนม์ีบริการส่งสินคา้ให ้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดกระเป๋าผา้ฝา้ย 
พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัมีสินคา้ใหช้ม/ทดลอง พนกังานขายมีอธัยาศยัและบรกิารดี มีสว่นลด/ของแถม 
บรกิารขอ้มลูข่าวสารผ่านทางไลน ์วัตถุประสงคข์้อที ่3 น าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันากลยทุธห์รือออกแบบ
ผลิตภัณฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค สรุปได้ว่าจากการวิเคราะหศ์ักยภาพ           
โดยวิเคราะห ์SWOT พบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค สรุปไดด้ังนี ้ จุดแข็ง มีชื่อเสียงระดับประเทศ 
ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายมีความประณีต สวยงาม ลวดลายการตดัเย็บละเอียด เป็นเอกลกัษณ ์มีหลากหลาย
รูปทรงและสีสนั เป็นสินคา้ OTOP มีศนูยจ์ าหน่ายผลิตภณัฑข์องหมู่บา้น ใชว้ตัถดิุบผา้ฝ้ายคณุภาพดี ชาวบา้น
ในหมู่บา้นและหมู่บา้นใกลเ้คียงในต าบลเดียวกนัสามารถตัดเย็บผลิตภณัฑก์ระเป๋าผ่าฝ้ายได ้จุดอ่อน กระเป๋า
ผา้ฝา้ยรูปทรงเดิม ๆ บรรจภุณัฑเ์ป็นถงุหิว้พลาสติก บางครัง้ขาดแคลนบุคลากรในการทอผา้ฝา้ย เนื่องจากบาง
ช่วงต้องท าเกษตรกรรม คนรุ่นใหม่ไม่นิยมทอผ้าฝ้ายหันไปประกอบอาชีพในโรงงานหรือในตัวเมืองแทน           
ผลิตสินคา้ไม่ทนัตามที่ลกูคา้ออเดอร ์เนื่องจากมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมาแทรก โอกาส องคก์ร/หน่วยงานราชการ
ต่างๆ เขา้มาใหก้ารสนบัสนุนโฆษณา มงีานถนนคนเดินประจ าปี “แต่งสีอวดลายผา้ฝา้ยดอนหลวง” มคีณะทวัร์
เข้ามาเยี่ยมชม/เลือกซือ้สินค้าในหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวเข้ามาแวะซือ้สินค้างานหัตถกรรม กรณีที่ หมู่บ้าน                 
ดอนหลวงรับออเดอรเ์ยอะก็จะมีหมู่บ้านใกล้เคียงช่วยผลิต อุปสรรค สถานการณ์โควิด-19 ระบาดท าให้
ผูบ้รโิภคลดลง ขาดแคลนฝ้าย วตัถดิุบราคาสงูขึน้ มีคู่แข่งที่ผลิตภณัฑค์ลา้ยกนัหรือมีการลอกเลียนแบบรูปทรง
แต่ใชว้ตัถดิุบที่ต่างกนัท าใหร้าคาถกูกว่า ตลาดยงัไม่กวา้งพอ สินคา้คงคา้งสต๊อก ถกูกดราคาจากลกูคา้  
อภปิรายผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างที่มาเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้ายมีวัตถุประสงค์ในการซือ้คื อเพื่อใช้เอง/ฝาก         
เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อและเพื่อเป็นของที่ระลกึ/ของช ารว่ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุบล เบ็ญจรงคก์ิจ (2542)                
ที่กล่าวว่าคณุลกัษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะส่งผลใหม้ีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัไปดว้ย และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของสุกานดา ถิ่นฐาน (2562) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้สินคา้งานหตัถกรรมที่แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคจะเลือกซือ้กระเป๋าผา้ฝ้ายรูปแบบที่
สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวัน มีหลากหลายรูปแบบ และสามารถสั่งตัดเย็บตามออเดอรไ์ด ้ก่อนซือ้จะ
พิจารณารายละเอียดของผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้าย คณุภาพ รูปทรง การการตดัเย็บ ความเหมาะสมของราคา 
ลวดลายสีสนัของกระเป๋าผา้ฝา้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัยพุิน ปอ้งศิร ิ(2550) ที่กลา่วว่าปัจจยัจงูใจในการซือ้ คือ 
ความสวยงาม ลวดลายและมีการเรียนรูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้าย ส าหรบัระยะเวลาในการพิจารณาก่อน
ซือ้ก็ขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคล ซึ่งกลุ่มตวัอย่างที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อจะกลบัมาซือ้อีกก็ต่อเมื่อสินคา้ที่ขายอยู่
หมด เฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ กลุม่ตวัอย่างที่ซือ้เพื่อเป็นของที่ระลึก/ของช าร่วย จะซือ้ก็ต่อเมื่อมีงานส าคญั เฉลี่ยปี
ละ 1-2 ครัง้ ผูบ้ริโภคที่ซือ้เพื่อใชเ้อง/ฝาก เฉลี่ยปีละ 1-2 ครัง้ นิยมซือ้ช่วงเทศกาลงานปีใหม่ งานสงกรานต ์
ส าหรบัอิทธิพลที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้คือตวัผูบ้ริโภคเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสภุทัรา ปานสวุรรณจิตร ์
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และคณะ (2558) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงคห์ลักในการซือ้ผา้ฝ้ายทอมือคือซือ้ใชเ้อง นิยมซือ้ในช่วงเทศกาล
ส าคัญต่างๆ ส าหรบัช่วงเวลาในการซือ้ส่วนใหญ่มักเป็นวันหยุดเสาร ์อาทิตยแ์ละนักขัตฤกษ์ สอดคลอ้งกับ 
เกษมณี ยานะโส (2553) ที่กลา่วว่าวตัถุประสงคซ์ือ้เพื่อใชเ้อง มีความไม่แน่นอนในการเลือกซือ้หรือไม่เลือกซือ้
ตามแบรนด ์มีความถ่ีในการซือ้นอ้ยกว่า 5 ครัง้ต่อปี ช่วงเวลาที่มกัจะมาซือ้คือวนัหยดุเสาร-์อาทิตย ์ส าหรบักลุม่
ตัวอย่างที่ซือ้เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ ซือ้กระเป๋าผา้ฝ้ายในแต่ละครัง้ประมาณ 50-100 ใบ เฉลี่ยครัง้ละ 5,000-
10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่ซือ้เป็นของที่ระลึก/ของช าร่วย จ านวนที่ซือ้ขึน้กับจ านวนคนที่จะน าไปแจก 
ประมาณ 100-200 ใบ เฉลี่ยครัง้ละ 5,000 – 20,000 บาท กลุ่มตวัอย่างที่ซือ้เพื่อใชเ้อง/ฝาก ซือ้ครัง้ประมาณ 
1-2 ใบ เฉลี่ยครัง้ละ   200 – 800 บาท ระยะเวลาในการใชง้านกระเป๋าผา้ฝ้ายขึน้อยู่กับการดูแลรกัษา และ
ความเบื่อ ส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 ปี  ซึ่งทราบขอ้มลูสถานที่จ  าหน่ายจากบุคคลในครอบครวัหรือการบอกเล่า
ปากต่อปากจาก งานแสดงสินคา้หัตถกรรมและเลือกซือ้ผลิตภัณฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายจากสถานที่แห่งนีเ้พราะมี
ชื่อเสียง ราคาถูก มีคณุภาพดี จดัรา้นสวยงาม เป็นระเบียบเรียบรอ้ยสวยงาม มีสินคา้ใหท้ดลอง ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัเกษมณี ยานะโส (2553) ที่กล่าวว่าปัจจยัดา้นสถานที่จดัจ าหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผา้ฝ้ายทอมือ ไดแ้ก่ สะดวกในการเดินทาง ความสะอาดและการตกแต่งรา้น พนักงานยิม้แยม้
แจ่มใส ใหบ้รกิารดี ท าใหอ้ยากเขา้ไปซือ้มากที่สดุและสอคลอ้งกบัแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ 
(2550) ที่กล่าวว่าการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพใหลู้กคา้ไดเ้ห็น ท าใหเ้กิดความมั่นใจในการ
ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑน์ั้นๆ และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของอภิชญาฏ ์หุตะวรากร(2558) ที่กล่าวว่าดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ล าดบัแรกคือเจา้ของหรือพนักงานขายตอ้งมีการบริการและมีอธัยาศัยดี จะส่งผลใหลู้กคา้
ตัดสินใจเลือกซือ้สินคา้เราได ้และสอดคลอ้งกับคอตเลอร ์(2012)  ที่กล่าวว่ากระบวนการใหบ้ริการเป็นส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส  าคัญมากตอ้งอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อท าใหเ้กิดการส่งมอบบริการที่มี
คณุภาพ และแต่ละขัน้ตอนการใหบ้รกิารตอ้งประสานเชื่อมโยงกนั หากมีขัน้ตอนใดไม่ดีแมข้ัน้ตอนเดียว อาจท า
ใหก้ารบรกิารไม่เป็นที่ประทบัใจแก่ลกูคา้ และเมื่อพิจารณาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผา้ฝ้ายพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซือ้ของผู้บริโภคโดยกลุ่ม
ตัวอย่างใหค้วามส าคัญกับคุณภาพผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้าย ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของกาญจนา ก าแพง
แกว้ (2555) ที่กลา่วว่าการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่มเีอกลกัษณเ์ฉพาะ มีสไตล ์เป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซือ้มากสดุ และการมีรูปทรงผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝา้ยหลากหลายและลวดลายสีสนัสวยงาม 
ก็สอดคลอ้งกับการศึกษาของสุภัทรา ปานสุวรรณจิตร ์และคณะ(2558) ที่กล่าวว่าดา้นผลิตภัณฑท์ี่มีรูปแบบ
สวยงาม ส่งผลต่อการเลือกซือ้มากที่สุด ปัจจัยดา้นราคาของกระเป๋าผ้าฝ้ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม     
การเลือกซือ้ของผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างที่ซือ้เพื่อไปจ าหน่ายต่อและซือ้เป็นของที่ระลึก/ของช าร่วยให้
ความส าคัญกับราคาส่งมากที่สุด ส่วนที่ซือ้ใช้เอง/ฝาก ให้ความส าคัญกับการต่อรองราคา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของคนึงนิจ อินวัน(2554) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้หัตถกรรมบา้นถวาย 
ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า มีการต่อรองราคาได ้มีการตั้งราคาขายส่ง-ขายปลีก การมีสินค้า         
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ใหเ้ลือกหลายระดับราคา แสดงชัดเจนชัดเจน และมีหลากหลายช่องทางการช าระเงิน ซึ่งถ้ากลุ่มตัวอย่าง         
พงึพอใจก็จะกลบัมาซือ้ซ  า้รา้นเดิม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศันีย ์วงคส์อน (2562) ที่กล่าวว่าปัจจยัดา้นรา
คามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการซือ้ซ  า้ผลิตภัณฑผ์า้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผา้ฝ้ายอ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ในระดับสูง ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายกระเป๋าผา้ฝ้าย มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกซือ้ของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการเดินทางสะดวก มีที่จอดรถ ภายในรา้นมี       
การจดัตกแต่งและแสดงไดน้่าสนใจ สามารถติดต่อเขา้ชมและสั่งชือ้ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายไดท้างช่องทาง
ออนไลน ์รวมถึงการมีบริการจดัส่งสินคา้ให ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคนึงนิจ อินวนั (2554) ที่กล่าวว่าปัจจัย    
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย ได้แก่ ท าเลที่ตั้งเดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
สะดวกสบาย การจดัสถานที่ดึงดูดใจ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดกระเป๋าผา้ฝ้ายมีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซือ้ของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างใหค้วามส าคัญกับมีสินคา้ใหช้ม/ทดลอง พนักงานขาย     
มีอัธยาศัยและบริการดี สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอภิชญาฏ ์หุตะวรากร (2558) และกาญจนา ก าแพงแก้ว 
(2555) ที่กล่าวว่าดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้อนัดับแรกคือเจา้ของหรือพนักงาน
ขายและมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร นอกจากนั้นยังชื่นชอบการมีส่วนลด/ของแถม การใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร     
ผ่านทางไลน ์สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสุรพงษ์ ไพเมือง (2550) ที่กล่าวว่า ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด     
ของนกัท่องเที่ยว ไดแ้ก่ มีสว่นลดในการซือ้สินคา้ มีแผ่นปา้ยโฆษณาหนา้รา้นเด่นชดัและสะดดุตา มีการแนะน า
และสาธิตการใชส้ินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้มีตวัอย่างสินคา้ใหท้ดลองและมีการแจกของแถม        

การน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันากลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค จะเห็นไดว้่า
แมว้่าจะเป็นหมู่บา้นที่มีชื่อเสียง ผลิตกระเป๋าผา้ฝ้ายไดอ้ย่างประณีต สวยงาม เป็นเอกสกัษณ์ แต่คนสืบต่อการ
ผลิตกระเป๋าผา้ฝ้ายก็ลดลง เพราะคนรุ่นใหม่หนัไปท างานในตวัเมืองแทน กระเป๋าผา้ฝ้ายมีรูปแบบ รูปทรงและ
ลวดลายเดิม ๆ ไม่มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ บรรจุภัณฑเ์ป็นถุงหิว้ใสพลาสติก ไม่สวยงาม รวมถึงบางครัง้
ผูผ้ลิตมีธุระแทรกเขา้มาขณะตัดเย็บ ท าใหผ้ลิตสินคา้ไดไ้ม่ตรงตามวันก าหนดส่งมอบลูกคา้ ดังนัน้การปรบั      
กลยุทธ์ในการผลิตกระเป๋าผ้าฝ้าย โดยผู้ผลิตควรมีการพัฒนาออกแบบรูปทรงใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายราคาใหลู้กคา้เลือก ทั้งนีก้็ยังคงผลิตรูปทรงเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรา้นอยู่ เพื่อดึงดูดความ
สนใจลูกคา้ใหม่ๆ ใหเ้ขา้มาซือ้ รวมถึงมีการพัฒนาบรรจุภัณฑใ์นกระเป๋าผา้ใหส้วยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
กระเป๋าผา้ฝ้าย สอดคลอ้งกับโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) ของคอตเลอร ์(2012)      
ที่กล่าวว่าสิ่งกระตุ้นจากการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่ต้องควบคุมและต้องจัดใหม้ีขึน้        
ซึ่งเก่ียวขอ้งกับส่วนประสมทางการตลาดทั้งสิน้ ส  าหรบัการผลิตไม่ทันตามก าหนดส่งลูกคา้ ทางผูผ้ลิตอาจ
กระจายการผลิตไปที่หมู่บา้นใกลเ้คียงใหช้่วยผลิตได ้และนอกจากนั้นทางหมูบ้า้นก็ยังไดร้บัโอกาสที่ดีจาก
หน่วยงานต่างๆ เขา้มาใหก้ารสนบัสนุนการท่องเที่ยว และยงัเป็นสถานที่ที่ ใกลแ้หล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจงัหวดั
ล าพนู ท าใหผู้ค้นที่มาเที่ยวแวะเขา้มาซือ้สินคา้ รวมถึงมีงานจดังานถนนคนเดินแต่งสีอวดลายผา้ฝา้ยดอนหลวง
เป็นประจ าทุกปี ท าใหม้ีนกัท่องเที่ยวจากทุกที่เขา้มาเที่ยวและซือ้สินคา้กนัอย่างมาก แต่เนื่องดว้ยสถานการณ์
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โควิด-19 ระบาดก็ท าใหก้ารซือ้ขายกระเป๋าผา้ฝ้ายลดลง วตัถุดิบผา้ฝ้ายราคาสงูขึน้และมีคู่แข็งที่ผลิตกระเป๋า
คลา้ยกันแต่เนือ้ผา้ต่างกันท าใหร้าคาถูกกว่า ตลาดการซือ้ขายยังไม่กวา้ง และถูกกดราคาจากลูกคา้ ดังนั้น
ปัจจุบนัสถานการณโ์ควิด-19 เริ่มดีขึน้ เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว ผูผ้ลิตควรมีการพฒันาการตลาดกระเป๋าผา้ฝ้าย 
กระตุน้ใหเ้กิดการส่งเสริมการขายใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างกวา้งขวางกว่าเดิม โดยอาศยัหน่วยงานที่ใหก้ารสนบัสนุน
เขา้ช่วย และทางผูผ้ลิตเองก็คิดคน้กลยุทธ์ใหม่ๆ ในการผลิตกระเป๋า ทั้งรูปแบบ รูปทรง ลวดลายสีสันใหม่ 
รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑโ์ดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ดึงดูดใจ เพื่อให้เป็นจุดเด่น
เหนือกว่าคู่แข็ง และลดการต่อรองราคาจากลูกค้าและจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึน้ผู ้คนเริ่มกลับมา
ท่องเที่ยวกนัเหมือนเดิมอีกครัง้ ทางหน่วยงานเทศบาลต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ก็ควรกลบัมา
จดังานถนนคนเดินแต่งสีอวดลายผา้ฝ้ายดอนหลวงใหย้ิ่งใหญ่อีกครัง้เพื่อดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหห้ลั่งไหลเขา้มา     
มีการโปรโมทโฆษณาเชิญชวนใหผู้ ้คนทราบว่างานผ้าฝ้ายดอนหลวงกลับมาแล้ว เป็นการกระตุ้นเศรฐกิจ        
ใหก้ลบัมาฟ้ืนตวัอีกครัง้ สอดคลอ้งกบัโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) ของคอตเลอร ์
(2012) ที่กล่าวว่าสิ่งกระตุน้จากการตลาดที่เป็นสิ่งกระตุน้อ่ืนๆ จะกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคที่อยู่ภายนอก
องคก์าร ไดแ้ก่ สิ่งกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ จะมีผล
กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกิดความตอ้งการซือ้สินคา้ในเทศกาลนัน้มากขึน้ 
ข้อเสนอแนะ 

ดา้นผลิตภัณฑ์ ผูผ้ลิตควรมีการพัฒนารูปทรงของกระเป๋าให้รูปทรงทันสมัยตามความนิยมปัจจุบนั 
สรา้งมูลค่าเพิ่มโดยการท าบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ด้านราคา มีกระเป๋าผ้าฝ้ายให้เลือกหลากหลายราคา              
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมีการบริการจัดส่งสินคา้ให้กับผูบ้ริโภค เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า         
มบีรกิารขอ้มลูข่าวสารผ่านสื่อออนไลน ์ดา้นการสง่เสรมิการขาย พนกังานขายมีใจรกับรกิาร อธัยาศยัดี ยิม้แยม้
แจ่มใส มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษใหก้ับลูกคา้ ส าหรบัการศึกษาในครัง้ต่อไป ควรศึกษาในพื่นที่ อ่ืนที่มีการขาย
ผลิตภัณฑก์ระป๋าผา้ฝ้ายเช่นเดียวกัน เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ครอบคลุม และปัจจุบนัสื่อ
ออนไลนเ์ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ ดงันัน้ควรมีการพฒันาการท าการตลาดออนไลน ์เพื่อขยาย
การตลาดและเพิ่มจ านวนลูกคา้ รวมถึงควรมีการศึกษาความพึงพอใจหรือความตอ้งการในการผลิตกระเป๋า      
ผา้ฝา้ยของผูจ้  าหน่าย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการออกแบบผลิตภณัฑไ์ดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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