
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
 จังหวัดเชียงใหมนับเปนเมืองใหญและมีความสําคัญท่ีสุดในภาคเหนือ มีศักยภาพทางการ
ทองเท่ียวท่ีหลากหลาย เชน แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ แหลงทองเท่ียงเชิงศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันงดงามและทรงคุณคา อีกท้ังยังมีงานศิลปหัตถกรรม เชน ไมแกะสลัก เคร่ืองเงิน    
เคร่ืองเขิน การทํารม การทอผา และอาหารพื้นเมือง ประกอบกับลักษณะนิสัยท่ีโอบออมอารีของ 
คนเชียงใหมลวนแลวแตเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหจังหวัดเชียงใหมไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว  
ชาวไทยและชาวตางประเทศ เดินทางเขามาทองเท่ียว จึงทําใหจังหวัดเชียงใหมมีรายไดมาจากการ
ทองเท่ียว และการจําหนายสินคาและบริการ เปนจํานวนมาก สงผลใหเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหมมีความเจริญเติบโต ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ต้ังแตป 2545-2550 ดังแสดงตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 ผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตามราคาประจําป พ.ศ.   
2545–2550 

       หนวย : ลานบาท  

  ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี 

จังหวัด 2545 2546 2547 2548 2549 2550 
เชียงใหม 85,337 89,512 93,194 101,034 109,988 120,972 
ลําพูน 43,323 43,528 46,673 49,712 59,822 65,100 
ลําปาง 35,884 36,989 38,081 40,108 42,695 46,870 
แพร 15,250 15,719 17,612 18,228 19,995 22,036 
นาน 13,901 14,685 15,583 16,812 18,074 18,074 
พะเยา 15,134 15,246 17,149 19,719 20,943 20,943 
เชียงราย 35,268 37,468 41,833 47,033 47,461 53,157 
แมฮองสอน 6,301 6,954 7,370 8,018 8,830 10,142 
GPP รวม 250,398 260,101 277,495 300,664 327,808 357,294 
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จากตารางท่ี 1.1 พบวาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตามราคา
ประจําป 2550 มีมูลคา 357,294 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2549 เปนมูลคา 29,486 ลานบาท โดย
จังหวัดท่ีมี ผลิตภัณฑมวลรวมสูงท่ีสุด คือ จังหวัดเชียงใหม มีมูลคา 120,972 ลานบาท โดยเพิ่มข้ึน
จากป 2549 เปนมูลคา 10,984 ลานบาท รองลงมาคือ จังหวัดลําพูน เม่ือพิจารณาดูเฉพาะจังหวัด
เชียงใหม ต้ังแตป 2545-2550 จะเห็นวาจังหวัดเชียงใหมมีผลิตภัณฑมวลรวมเพิ่มข้ึนทุกป และสูง
ท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน แสดงใหเห็นวาจังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมทางเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มข้ึน 

นอกจากการทองเท่ียวท่ีเปนรายไดหลักแลว สินคาหัตถกรรมยังไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายสามารถทํารายไดใหแกจังหวัดเชียงใหมเชนกัน เนื่องมาจากจังหวัดเชียงใหมเปนเมือง
เกาแกท่ีมีอายุ 700 กวาป ทําใหมีศิลปกรรมและวัฒนธรรมสืบทอดกันมายาวนาน จนมีเอกลักษณ
เปนของตัวเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผาฝายทอมือ ท่ีมีลวดลายสวยงามและโดดเดน ยกตัวอยางเชน ผา
ตีนจกแมแจม และผาฝายทอมือจอมทอง ทําใหไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ผูบริโภคจึงนิยมมา
เลือกซ้ือสินคาหัตถกรรมโดยเฉพาะผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือถึงจังหวัดเชียงใหม โดยสามารถ
พิจารณาไดจากยอดการจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังแตเดือน มิ.ย-ส.ค. 2551 ดังแสดงในตารางท่ี 1.2  

 

ตารางท่ี 1.2 ยอดการจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของจังหวัดเชียงใหม 
ระหวางเดือน มิ.ย.– ส.ค. 2551 

                                                                                                                                              หนวย : บาท 

ประเภทผลิตภัณฑ   มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
 - อาหาร 93,621,769 104,992,394 82,729,191 
 - เครื่องด่ืม 6,500,347 6,766,500 5,621,380 
 - ผาและเครื่องแตงกาย 26,563,640 25,585,209 33,378,960 
 - ของใช / เครื่องประดับ 83,197,382 84,885,755 86,960,080 
 - สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 4,104,370 3,836,500 3,575,010 
รวม  213,987,508 226,066,358 212,264,621 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม 

 จากตารางท่ี 1.2 ยอดการจําหนายรวมของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของ
จังหวัดเชียงใหม ในเดือน ส.ค. 2551 มีมูลคาท้ังส้ิน 212,264,621 บาท ลดลงจากเดือน ก.ค. 2551 
เปนมูลคา 4,220,668 บาท โดยประเภทผลิตภัณฑท่ีมียอดจําหนายสูงสุด คือ ของใช / เคร่ืองประดับ 
รองลงมา คือ อาหาร และเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ   
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ผาและเคร่ืองกาย ในเดือน ส.ค. 2551 พบวามียอดจําหนายคิดเปนมูลคา 33,378,960 บาท เพิ่มข้ึน
จากเดือน ก.ค. 2551 เปนมูลคา 7,793,751 บาท  แสดงใหเห็นวา สินคา OTOP ประเภทผลิตภัณฑผา
และเคร่ืองแตงกายของจังหวัดเชียงใหมไดรับความนิยมเพิ่มข้ึน สงผลใหชาวบานมีรายได และ
อาชีพเพิ่มข้ึน 

 ปจจุบันผาฝายทอมือ ไดมีการพัฒนาปรับเปล่ียนรูปแบบจากเส้ือผาไปเปนสินคาชนิด
อ่ืนๆ เชน กระเปา ปกหนังสือ กรอบรูป หมวก ธงปก และผาพันคอ เปนตน เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโภคท่ีหลากหลาย ทําใหผูประกอบการหันมาผลิตผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือมาก
ข้ึนแทนการผลิตเส้ือผาอยางเดียว ตามสถิติขอมูลของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม กระทรวงพาณิชย ในป 2550 พบวามีผูผลิตผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ รวมท้ังส้ิน 35 ราย เชน กลุมอาชีพเขียน
เทียนบนพื้นผา (ยอมฮอม) บานดอยปุย และกลุมดรุณีผาฝาย เปนตน กลุมเหลานี้ไดรับการสงเสริม
จากรัฐบาล ใหเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและเงินทุน 
ทําใหมีความสามารถในการผลิตสินคาสูงข้ึน ปจจุบันกลุมผูบริโภคที่สนใจผลิตภัณฑจากผาฝายทอ
มือ มีท้ังประชาชนท่ัวไปในประเทศ ผูประกอบการที่ซ้ือสินคาไปจัดจําหนาย และลูกคาตางประเทศ 
ซ่ึงมีจํานวนมากข้ึน ทําใหมีผูประกอบการรายใหมเขามาลงทุนในตลาดเพ่ิมข้ึน สงผลใหผลิตภัณฑ
จากผาฝายทอมือมีการแขงขันในตลาดสูงข้ึน ดังนั้น ผูประกอบการจึงจําเปนตองมีความเขาใจใน
ความตองการของผูบริโภค วามีความนิยมหรือจุดประสงคในการซ้ือสินคาอยางไร  

 ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้ จึงมุงเนนวิเคราะหความตองการในการเลือกซ้ือหรือการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษา
วาปจจัยใดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือสินคา ซ่ึงผลการวิจัยในคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการ เพื่อจะไดนําไปปรับปรุง จัดการ คัดเลือก และวิจัยและพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑจาก
ผาฝายในรูปแบบใหม ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 
 
 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
 2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผา
ฝายทอมือ 
 3. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
 4. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

เพื่อทราบขอเท็จจริงถึงพฤติกรรมการบริโภค และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ของผูบริโภค และความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ซ่ึงผลที่ไดจาก
การศึกษาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการท่ีผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ และ
สามารถนําขอมูลไปใชเปนประโยชน ในการพัฒนา และแกไขขอบกพรองตางๆเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อทราบถึงพฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ โดยแบงเปน 3 หมวด ไดแก หมวดผืนผา หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตง
กาย และหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง ของประชาชนท่ัวไปท้ังชาย และหญิงท่ีเปนชาวไทย
เทานั้น ในสถานท่ีท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑผาผายทอมือ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแก 
ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนนชางคลาน 
 
1.5 นิยามศัพทท่ีเก่ียวของ 
 

  ผาฝายทอมือ หมายถึง ผาท่ีทําจากฝายและนํามาทอดวยมือใหเปนผืน กอนโดยนํามาตัด
เย็บเปนผลิตภณัฑตางๆ เชน เส้ือ กางเกง กระเปา ผามาน และอ่ืนๆ 


