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ในยุคแห่งการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังภาวะวิกฤติทางการเมืองและ
อุทกภยั ภาคการผลิต การลงทุน และการท่องเท่ียวไดรั้บการฟ้ืนฟู โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ไดร้ะบุวา่ ภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2555 มีการฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองในทุกภาค
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวท่ีกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวขยายตวั
เพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลดีในหลาย ๆ ดา้นต่อผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว อนัรวมไปถึงธุรกิจของ
ฝาก ของท่ีระลึก และสินคา้หตัถกรรม ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ไดห้า
ซ้ือสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์และการดีไซน์ท่ีไม่เหมือนใครเพื่อเป็นของฝากหรือน าไปใชเ้องหรือเพื่อเป็น
ตวัแทนในการจดัจ าหน่าย (ประชาชาติธุรกิจ, 2555:ออนไลน์) 

สินคา้หตัถกรรม (Handicraft) เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีตอ้งใช้ฝีมือในการผลิต และมีความงาม
ดา้นศิลปะและวฒันธรรมแฝงอยู่ ประเภทของสินคา้หัตถกรรม มีดงัน้ี สินคา้ประเภทไมแ้กะสลกั 
สินคา้ประเภทเคร่ืองจกัรสาน สินคา้ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา สินค้าประเภทผา้พื้นเมือง สินค้า
ประเภทเคร่ืองเงิน/เคร่ืองเขิน สินคา้ประเภทอญัมณี /เคร่ืองประดบั สินคา้ประเภทร่ม สินคา้ประเภท
กระดาษสา สินคา้ประเภทอ่ืนๆ เช่น เทียนหอม พวงกุญแจ เป็นตน้ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555:ออนไลน์)  ดงันั้นในการผลิตสินคา้หตัถกรรมนั้นจะมีขั้นตอนท่ีตอ้ง
ใชค้วามละเอียดอ่อน และความประณีตเป็นอยา่งมาก คุณค่าของสินคา้หตัถกรรมจึงอยูท่ี่เอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของสินคา้แต่ละช้ิน ท่ีจะไม่มีลกัษณะเหมือนกนัร้อยเปอร์เซนต ์จึงมีความดูเป็นธรรมชาติ 
อ่อนโยน ฉะนั้นสินคา้หัตถกรรม จึงมีความเช่ือมโยงกบังานศิลปะ มีเสน่ห์ดึงดูดใจ ควรค่าแก่การ
สะสมและน าไปเป็นของฝาก (แกจ้นดอทคอม, 2554:ออนไลน์)  

สินคา้หัตถกรรมประเภทพวงกุญแจ ในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมและ
เป็นสินคา้ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก ของท่ีระลึกมากเป็นอนัดบัตน้ ๆ จากการมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นของท่ีระลึกแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ในทอ้งถ่ิน (พวง
กุญแจพรีเม่ียม ดอทคอม, 2555: ออนไลน์) มีจ  าหน่ายอยา่งแพร่หลาย อาทิเช่น ไนทบ์าร์ซาร์ ถนน
คนเดินววัลาย หรือถนนคนเดินท่าแพ เป็นตน้  และปัจจุบนัจงัหวดัเชียงใหม่ได้มีแผนริเร่ิมเพื่อ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์” (Chiang Mai Creative City) ซ่ึงหมายถึง เมืองซ่ึง
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วฒันธรรมและกิจกรรมสร้างสรรคผ์สมผสานเขา้ดว้ยกนัเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจและสังคม โดย
การพฒันาศกัยภาพ ความสามารถ และส่งเสริมจงัหวดัเชียงใหม่ให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจส าหรับ
ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการคา้และการลงทุน พฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุ่มใหม่ๆ อีกทั้งยกระดบั
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่แลว้ โดยให้การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในทุกระดบัเพื่อท่ีจะ
มัน่ใจไดว้า่มรดก ทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และภูมิปัญญาของเชียงใหม่จะยงัคงอยู ่และไดรั้บ
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (หอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่, 2554:ออนไลน์) ส่งผลให้ตลาดสินคา้หตัถกรรม
ประเภทพวงกุญแจ อนัถือเป็นกลุ่มสินคา้สร้างสรรค ์ไดรั้บการฟ้ืนฟูให้กลบัมามีความคึกคกัอีกคร้ัง 
จากเดิมท่ีเคยถูกตีค่าเป็นเพียงสินคา้ของท่ีระลึกจ าหน่ายทัว่ไปให้กบันักท่องเท่ียวต่างชาติ แต่ใน
ปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นสินคา้ท่ีดึงดูดใจทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและคนในทอ้งถ่ินเอง ดว้ยความเป็น
เอกลกัษณ์ในช้ินงาน ดา้นฝีมือท่ีมีความช านาญ ความประณีต และความคิดสร้างสรรคท่ี์ถูกถ่ายทอด
ออกมาในช้ินงานสินคา้หตัถกรรมแต่ละช้ิน มีโอกาสเติบโตสู่ตลาดระดบัประเทศและระดบัโลกได ้ 
(เชียงใหม่ดอทคอม, 2553: ออนไลน์)  

สินคา้หัตถกรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ มีมูลค่าตลาดไม่ต ่ากว่า 100 ล้านบาทต่อปี และมี
แนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ธวชัชยั วจิกัษณ์ประเสริฐ, 2552) ท าให้สินคา้หตัถกรรม ประเภทพวง
กุญแจมีแนวโนม้การเติบโตสูงข้ึนตามไปดว้ย แต่ดว้ยเป็นธุรกิจท่ีสามารถเร่ิมตน้ไดง่้าย เพียงมีความ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ก็สามารถพฒันาธุรกิจน้ีข้ึนไดใ้นครัวเรือน ดว้ยตน้ทุนท่ียืดหยุ่นตามงบประมาณ
ของผูผ้ลิต ความสามารถในการเลือกผลิตสินคา้ในช่วงเวลาวา่ง ท าเป็นงานอดิเรก หรือเป็นงานนอก
เวลาได ้(Part-time) อีกทั้งยงัมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกวา้งขวางและหลากหลาย ไม่จ  าเป็นตอ้งหา
ท าเลเปิดร้านเอง เช่น การวางแผงหรือฝากขายตามร้านต่างๆ ถนนคนเดิน กาดหมั้ว หรือกระทัง่การ
เปิดร้านคา้ออนไลน์ การใชเ้ครือข่ายสังคม (Social Network) อยา่ง Facebook เป็นช่องทางในการ
ส่งเสริมการตลาด เป็นตน้  

จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้มีผูป้ระกอบการผลิตสินค้าหัตถกรรมประเภทพวงกุญแจ 
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากในจงัหวดัเชียงใหม่ และกลายมาเป็นภาวะการณ์แข่งขนัอย่างรุนแรงของ
ผูป้ระกอบการในปัจจุบนั ทั้งระหว่างผูป้ระกอบการดั้งเดิมและผูป้ระกอบการหน้าใหม่ เช่น ร้าน 
Mini Monster ร้าน Saanha ร้าน Yaklek Studio ร้าน Play work และ ร้าน Gi Gi Gang เป็นตน้ โดย
ร้านดังกล่าวเร่ิมให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ประสมทางการตลาดมากยิ่งข้ึน เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ ในดา้นผลิตภณัฑ์ มีการปรับดีไซน์ให้เป็นแนวโมเดิร์นตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการให้ลูกคา้ไดมี้ส่วนร่วมในการออกแบบดีไซน์ รวมถึงแพค็เกจท่ี
ลูกคา้ตอ้งการเป็นพิเศษซ่ึงแต่ละร้านตอ้งตอบสนองให้ตรงความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด  
และมีความหลากหลายของประเภทพวงกุญแจ อาทิ ตุ๊กตาผา้เพน้ท์ ตุ๊กตาปักกระดุม ตุ๊กตาสกรีน 
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ตุ๊กตาพนัเชือก ตุ๊กตาผา้สักหลาด ตุ๊กตาเรซิน และตุ๊กตาเซรามิก เป็นตน้ ส่วนดา้นราคา มีการปรับ
ระดบัราคาให้มีความหลากหลาย แต่ละช้ินข้ึนอยู่กบัดีไซน์ในแต่ละแบบ ตั้งแต่ช้ินละ 45 ถึง 280 
บาท เพื่อใหลู้กคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดใ้นหลายระดบั และยงัสามารถต่อรองราคาไดด้ว้ย และ
ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีการน าเวบ็ไซดม์าเป็นเคร่ืองมือช่วยในการแนะน าสินคา้และการ
เขา้ถึงสินคา้ของลูกคา้ไดง่้ายข้ึน  นอกจากน้ียงัสามารถช าระเงินออนไลน์ไดอี้กดว้ย (เกรียงไกร 
ก าแพงแกว้, 2555: สัมภาษณ์) 

ดว้ยเหตุน้ีเอง ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ
ซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อท่ีจะไดน้ ามาเป็นแนวทางในการวางแผน
ดา้นการตลาดของธุรกิจสินคา้หัตถกรรมประเภทพวงกุญแจได้อย่างย ัง่ยืน และมีทิศทางธุรกิจท่ี
ชดัเจน เพื่อความอยูร่อดในภาวการณ์แข่งขนัในปัจจุบนั 

 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.3.1  ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือสินคา้หตัถกรรมพวง
กุญแจ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2  ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินธุรกิจ และปรับปรุงกล
ยุทธ์ทางการตลาด ของผูผ้ลิตสินคา้หตัถกรรมพวงกุญแจ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
ต่อไป 

 
นิยำมศัพท์ 

พฤติกรรม หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา ซ้ือ และใชส้อยสินคา้หตัถกรรม ประเภท
พวงกุญแจ เพื่อสนองตอบความตอ้งการ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการ
ของตลาดเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 
การส่งเสริมการตลาด 
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สินค้าหัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ หมายถึง  ส่ิงประดิษฐ์ประเภทพวงกุญแจ ท่ีตอ้งใช้
ฝีมือในการผลิต และมีความงามด้านศิลปะและวฒันธรรมแฝงอยู่  (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) 
 นักท่องเทีย่วชาวไทย หมายถึง บุคคลชาวไทยท่ีมีสัญชาติ  และหรือเช้ือชาติไทย ท่ีเดินทาง
จากสถานท่ีถ่ินพ านกัถาวรของตนไปยงัจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาจมีวตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น  เยี่ยม
ญาติ  ศึกษาหาความรู้  การกีฬา การศาสนา  ติดต่อธุรกิจ  การประชุม  การรักษาสุขภาพ  หรือเพื่อ
ประกอบภารกิจอ่ืนๆ เป็นตน้ (ส านกับริการขอ้มูลและสารสนเทศ, 2555:ออนไลน์) และซ้ือสินคา้
หตัถกรรม ตามแหล่งจ าหน่ายสินคา้หตัถกรรม ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ ไนทบ์าร์
ซาร์ ถนนคนเดินววัลาย และถนนคนเดินท่าแพ 

 


