
บทที่ 2 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแนวคิด ทฤษฎี โดยคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีอุปสงค (Demand Theory) 

 ทางเศรษฐศาสตรไดใหคําจํากัดความวา อุปสงคสําหรับสินคาและบริการชนิดใดชนิด
หนึ่ง หมายถึง จํานวนตางๆของสินคาและบริการท่ีผูบริโภคตองการซ้ือภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดให ณ ระดับราคาตางๆกันของสินคานั้นๆ หรือ ณ ระดับรายไดตางๆกันของผูบริโภค หรือ 
ณ ระดับราคาตางๆ กันของสินคาและบริการท่ีเกี่ยวของในแงของการทดแทนการใชหรือประกอบ
กัน และความตองการซ้ือ หมายถึง ความปรารถณาอยากจะซ้ือหรือความเต็มใจจะซ้ือ และ
ความสามารถท่ีจะซ้ือหรืออํานาจซ้ือ 

 ฟงกชั่นอุปสงค  
 เปนการแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณการซ้ือของสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งกับปจจัย
อ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของสินคาชนิดนั้นๆ (วีนัส ฤาชัย, 2548) สามารถเขียนดวยสัญลักษณ 
ไดดังนี้ 
 

Qx  =  f (Px,, Sx, Dx, Ox, Ic, Tc, Ec, Py, Sy, Dy, Oy, G, N, W,…) 
 
 
 
     ปจจัยท่ีผูขายสามารถควบคุมได       ปจจัยท่ีผูขายไมสามารถควบคุมได 
 

 โดยปจจัยท่ีอยูทางดานซายมือเปนตัวแปรตาม ในท่ีนี้คือ Qx ซ่ึงเปนปริมาณสินคา X ท่ีมี

ผูตองการซ้ือ ท่ีข้ึนอยูกับตัวแปรหลายๆ ตัวท่ีอยูในวงเล็บทางดานขวามือ (ตัวแปรอิสระ) 

ปจจัยอื่นๆ ปจจัย 
คูแขงขัน 

ปจจัย 
ผูบริโภค 

ปจจัยเชิง 
กลยุทธ 
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 ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของสินคา X หรือปจจัยท่ีกําหนดอุปสงคสามารถ
แบงเปน 2 กลุม คือ 

1) ตัวแปรท่ีผูขายสามารถควบคุมได (Controllable Variables) คือตัวแปรท่ีมีผลโดยตรง
ตออุปสงคตอสินคา X และผูขายสามารถที่จะใชเปนกลยุทธทางการตลาดได ซ่ึงไดแก 4P’s 

1.1) ราคาสินคา X (Price of Product X : PX) โดยท่ังไป ถาสินคาราคาสูงข้ึน ผู

ซ้ือจะซ้ือสินคา X ในปริมาณท่ีลดลง และในทางตรงขาม ถาราคาสินคาลดลง ปริมาณสินคา X ท่ีผู
ซ้ือตองการเสนอซ้ือนั้นจะเพิ่มมากข้ึน ยกเวนสินคาท่ีเปนสินคาฟุมเฟอย เชน มีสินคานั้นไวเพื่อเชิด
หนาชูตา ไดแก เพชร พลอย เปนตน สินคาเหลานี้ราคาตํ่าลง ปริมาณเสนอซ้ือก็จะนอยลงดวย 
ดังนั้นผูขายสามารถที่จะกําหนดราคาไดวาควรจะขายในราคาเทาไร 

1.2) การสงเสริมการขาย (Promotion Strategy : SX) ไดแก ปจจัยท่ีสามารถ

สงเสริมการขาย (Advertising and Promotion Effecta) QX  ใหไดปริมาณท่ีมากข้ึนกวาเดิม เชน การ
โฆษณา การลด แลก แจก แถม เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะชวยกระตุนใหผูซ้ือสามารถที่จะซ้ือสินคา X 
ใหมากข้ึน ดังนั้น ผูขายสามารถท่ีจะกําหนดไดวาควรจะมีคาใชจายในการโฆษณาเทาไรและจะมี
การลด แลก แจก แถมอะไรไดบาง 

1.3) ตัวสินคา X เอง (Production Quality & design X = DX) ไดแก การ

ออกแบบผลิตภัณฑ รูปลักษณผลิตภัณฑ คุณภาพสินคา X เอง ในบางคร้ังผูซ้ือสินคาบางคนซ้ือ
สินคาเพราะชอบรูปลักษณแปลก ๆใหม ๆ ของสินคา ดังนั้นผูขายสามารถเปล่ียนแปลงรูปลักษณ
ของสินคาท่ีจะเขาถึงลูกคาบางกลุมได 

1.4) การวางขายสินคา X (Place of sale = OX) ไดแก ท่ีต้ัง คลังสินคา ท่ี

จําหนายสินคา X ถาหากสินคา X วางขายอยูท่ัวไป ลูกคาสามารถหาซ้ือไดงาย ดังนั้น ผูขายสามารถ
ใหบริการตาง ๆ ตามมา เชน ใหคําแนะนําการใช รับซอม รับประกันสินคา ซ่ึงสามารถชวยเพิ่ม
ยอดขาย เชนเดียวกับท่ีต้ังของรานขายสินคา เชน รานคาปลีกท่ีต้ังอยูยานการคา อาจมียอดขายเปน
สามเทาของรานคาท่ีขายบนถนนท่ีมีการจราจรนอย 

2) ตัวแปรท่ีผูขายไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable variables) ตัวแปรท่ีผูขายไม
สามารถควบคุมได แบงออกเปน 3 กลุม 

2.1) ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับผูบริโภค (Controllable variables) ผูซ้ือสินคา X ซ่ึง
ประกอบไปดวย  
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2.1.1) รายไดของผูซ้ือ / ผูบริโภค (Income : IC ) เปนความสัมพันธระหวาง

รายไดของผูบริโภคและปริมาณซ้ือสินคาละปริมาณซ้ือสินคา X  ซ่ึงสมารถคาดไดวาจะเปนบวก
หรือลบไดข้ึนอยูกับลักษณะของสินคา ดังนี้ 

ก) สินคาปกติ (Normal or superior good) มีลักษณะท่ีเม่ือผูซ้ือมีรายไดเพิ่มข้ึน 
ปริมาณสินคาท่ีผูบริโภคตองการเสนอซ้ือจะเพิ่มข้ึนไปดวย ความสัมพันธเปนไปในทางบวก 

ข) สินคาดอยคุณภาพ (Inferior good) ผูซ้ือจะตองการสินคาในปริมาณท่ีสูง เม่ือผู
ซ้ือมีรายไดตํ่ามากกวา แตเม่ือเขารายไดสูงข้ึนเขาจะไมซ้ือสินคาประเภทนี้ 

 เม่ือราคาสินคาดอยคุณภาพสูงข้ึน ผูซ้ือมีความรูสึกวารายไดลดลงเพราะซ้ือสินคา
ไดปริมาณนอยลง จึงจําเปนตองงดการซ้ือสินคาบางอยางท่ีจําเปนนอยกวา เพื่อนําเงินมาซ้ือสินคา
ดอยคุณภาพ ในทางกลับกัน เม่ือราคาสินคาดอยลดลง ผูซ้ือมีความรูสึกวารายไดเพิ่มมากข้ึน เพราะ
สามารถซ้ือสินคาเหลานี้ไดปริมาณท่ีสูง ผูซ้ือจึงมักซ้ือสินคาอ่ืนบางอยางท่ีมีคุณภาพดีกวามาบริโภค
แทน ปริมาณสินคาดอยท่ีเคยซ้ือประจําจึงลดลงไป 

2.1.2) รสนิยมและความชอบของผูบริโภค (Consumer Tastes and Preference : 

TC) การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูซ้ือก็มีผลตอปริมาณสินคาท่ีผูซ้ือตองการซ้ือมากถาผูซ้ือหันมา

นิยมชมชอบสินคา X ก็ยอมจะทําใหปริมาณสินคา X ท่ีจะขายไดเพิ่มมากข้ึนหรือในทางตรงกันขาม 
ถาความนิยมชมชอบสินคา X ลดลง ก็จะทําใหอุปสงคของสินคา X ลดลงไปดวย 

2.1.3) การคาดคะเนของผูซ้ือ (Expectation : EC) เปนการคาดคะเนของผูซ้ือ

เกี่ยวกับส่ิงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถานะทางเศรษฐกิจของผูบริโภค อาจเปนการคาดคะเนเกี่ยวกับ
ราคาสินคานั้นในอนาคต หรือการคาดคะเนเกี่ยวกับรายไดของผูซ้ือในอนาคต ตัวอยางเชน ถาผูซ้ือ
คาดคะเนวาราคาน้ํามันภายภาคหนาจะเพิ่มสูงข้ึน ผูซ้ือจะพากันซ้ือน้ํามันรถยนตกักตุนไวเพื่อ
หลีกเล่ียงการข้ึนราคาน้ํามัน เพราะฉะน้ัน การคาดวาราคาน้ํามันจะสูงข้ึนของผูซ้ิอ จะทําใหปริมาณ
น้ํามันท่ีเสนอซ้ือเพิ่มสูงข้ึน ในทางตรงกันขาม ถามีขาวลือวาราคาน้ํามันจะลดลง ผูซ้ือไมจําเปนตอง
ใชน้ํามันในขณะน้ัน ก็อาจจะรอไปกอน จะทําใหปริมาณนํ้ามันท่ีเสนอซ้ือลดลง 

2.2) ตัวแปรซ่ึงเกี่ยวกับผูขายรายอ่ืน (Competior variables) ซ่ึงอาจเปนสินคา
คูแขงท่ีขายสินคา Y ซ่ึงสินคานั้นๆ อาจจะใชทดแทนสินคา X ได หรืออาจเปนผูขายซ่ึงขายสินคา Z 
ท่ีสามารถใชรวมกับสินคา X ไดซ่ึงประกอบไปดวย 
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2.2.1) ราคาของสินคาท่ีเกี่ยวของกันกับสินคา X (Price of Related Product) ถา

ราคาของสินคาท่ีใชทดแทนกัน (PY) เพิ่มข้ึน เราคาดไดวาผูซ้ือจะหันไปซ้ือสินคา X เพิ่มข้ึนในทาง

ตรงกันขามถา PY ลดลง ปริมาณซ้ือ QX จะลดลงดวย 

 ในกรณีท่ีเปนราคาของสินคาท่ีใชัรวมกัน (PZ) เพิ่มสูงข้ึน เราคาดเดาไดวาผูซ้ือจะ

ลดการซ้ือสินคา X ลดลง ในทางตรงกันขามถามีการลดลงของ PZ  จะเห็นไดวา QX จะเพิ่มสูงข้ึน 

2.2.2) การสงเสริมการขายของสินคาท่ีเกี่ยวของ (SY) การโฆษณาและการ

สงเสริมการขายของผูขายสินคา Y จะมีผลทําใหปริมาณการซ้ือสินคา X ลดลง ในทางตรงกันขาม
การสงเสริมการขายของผูขายสินคา Z จะมีผลทําใหปริมาณซ้ือสินคา X เพิ่มข้ึน 

2.2.3) ตัวสินคาของสินคาท่ีเกี่ยวของกัน (DY)  การออกแบบผลิตภัณฑ 

รูปลักษณผลิตภัณฑ คุณภาพของสินคา ของผูขายสินคา Y จะมีผลทําใหปริมาณการซ้ือสินคา X 
ลดลง ในทางตรงกันขามการออกแบบผลิตภัณฑ รูปลักษณผลิตภัณฑ คุณภาพของสินคา ของผูขาย
สินคา Z จะมีผลทําใหปริมาณซ้ือสินคา X เพิ่มข้ึน 

2.2.4) การวางขายสินคาของสินคาท่ีเกี่ยวของ (OY) ท่ีต้ัง คลังสินคา ท่ีจําหนาย

สินคา ของผูขายสินคา Y จะมีผลทําใหปริมาณการซ้ือสินคา X ลดลง ในทางตรงกันขามท่ีต้ัง 
คลังสินคา ท่ีจําหนายสินคา ของผูขายสินคา Z จะมีผลทําใหปริมาณซ้ือสินคา X เพิ่มข้ึน 

2.3) ตัวแปรอื่นๆ ท่ีไมสามารถควบคุมได (Other Uncontrollable Variables) 
ซ่ึงแบงออกไดเปน 

2.3.1) นโยบาย (G) ซ่ึงอาจจะสงเสริมหรือลดปริมาณซ้ือสินคา X  

2.3.2) จํานวนผูซ้ือหรือขนาดของประชากร (N) ซ่ึงมีผลในทางบวกกับอุปสงค
ของสินคา เม่ือประชากรเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ความตองการสินคาและบริการก็จะเพิ่มข้ึนดวย 

2.3.3) สภาพดินฟาอากาศ (W) อาจจะสนับสนุนและลดการซ้ือสินคา X ได เชน 
ปริมาณนํ้าฝนในพื้นท่ีอาจสงผลใหปริมาณซ้ือรมเพิ่มข้ึน เปนตน 

 

 

 



 9 

2.2 แนวคิดการตลาด 

 การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการวางแผน (Planning) และการบริหาร
แนวความคิด (Executing Conception) การกําหนดราคา (Pricing) การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) การจัดจําหนาย (Distribution) เพื่อสรางใหเกิดการแลกเปล่ียนท่ีสนองความพึงพอใจ
ของแตละบุคคล และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2538) จะเห็นวา 
กระบวนการทางการตลาดมีวัตถุประสงค เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบริโภค  ดังนั้น 
กระบวนการทางการตลาดจึงมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจของผูบริโภค กลยุทธทางการตลาดเพ่ือ
สรางความพึงพอใจแกผูบริโภคนั้น ประกอบดวย  

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีนําเสนอกับตลาดเพ่ือความสนใจ ความอยากได 
การใชหรือการบริโภค ซ่ึงสามารถสนองความตองการหรือความจําเปนของผูบริโภค นักกการตลาด
จึงตองออกแบบผลิตภัณฑืใหมีคุณลักษณะท่ีดีและเหนือกวาคูแขง ใหเปนท่ีตองการของผูบริโภค
มากท่ีสุด และไมเปนปญหาในแงของการผลิตมากนัก (ธงชัย สันติวงษ, 2540) 

 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงิน และ ส่ิงอ่ืนท่ีจําเปนตองใชเพื่อใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ 
และบริการ  (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2538) การตัดสินใจเร่ืองราคาจะตองคํานึงถึงพฤติกรรม
ผูบริโภคอยางมาก เพราะราคาเปนตัวกําหนดความตองการในตลาดเปาหมาย การกําหนดราคา
ตางกันยอมมีผลทําใหแตกตางกันในการเสนอขาย การกําหนดราคาจะมีผลตอความรูสึกตางกัน การ
กําหนดราคาใหสูงข้ึนกลับทําใหขายไดมากและรวดเร็วข้ึน ท้ังนี้อาจเปนเพราะคานิยมท่ีวา “ของยิ่ง
แพงยิ่งเปนของดี” (ธงชัย สันติวงษ, 2540) ดังนั้น ผูผลิตและผูจําหนายจึงตองกําหนดราคาขายท่ี
เหมาะสม เพื่อจูงใจผูบริโภคใหตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑใหไดมากท่ีสุด 

 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง การนําผลิตภัณฑหรือบริการที่ถูกตองไปยังลูกคา ใน
ท่ีนี้ไมไดหมายถึงเฉพาะสถานที่จัดจําหนายอยางเดียว แตเปนการพิจารณาวา จะจําหนายผานคน
กลางตางๆ อยางไร และมีการเคล่ือนยายสินคาอยางไร  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ
เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ นักการตลาดจะทําการพิจารณาเลือกใชวิธีการโฆษณา เพื่อ
สามารถหวานลอมและชักจูงใหลูกคาเขาใจและมีความพอใจในสินคาและตราสินคาท่ีเสนอขาย จึง
เปนกิจกรรมที่จูงใจผูบริโภคทางหนึ่งใหมีสวนในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ผูบริโภคสามารถเห็น
กระบวนการที่นําเสนอผลิตภัณฑไดอยางหลากหลายท้ังทางส่ือโฆษณาตางๆ การใชพนักงานขาย
ตรง การแจกตัวอยางฟรีเพื่อใหทดลองใช การใหสวนลด เปนตน 
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2.3 แนวคิดความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนระดับความรูสึกของลูกคาท่ีมีผล
จากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติหรือการทํางานของผลิตภัณฑตามท่ีเห็น
หรือเขาใจ (Product Perceived Performance) กับการคาดหวังของลูกคา(Expectation) ซ่ึงเกิดจาก
ประสบการณและความรูสึกในอดีตของผูซ้ือ สวนผลประโยชนจากคุณสมบัติหรือการทํางานของ
ผลิตภัณฑเกิดจากนักการตลาดและฝายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองพยายามสรางความพึงพอใจให
ลูกคา โดยพยายามสรางคุณคาเพิ่ม (Value added) โดยการทํางานรวมกับฝายตางๆ โดยยึดหลักการ
สรางคุณภาพรวม (Total-Quality) คุณคาเกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive 
differentiation) คุณคาท่ีสงมอบใหกับลูกคาจะตองมากกวาตนทุนของลูกคา (Cost) ตนทุนของ
ลูกคาสวนใหญก็คือราคาสินคา (Price) นั่นเอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541) 

สวนระดับความพึงพอใจสามารถแบงอยางกวางๆ ได 3 ระดับ ดังนี้ กลาวคือ หากการ
ทํางานของขอเสนอ (หรือผลิตภัณฑ) ไมตรงกับความคาดหวัง ลูกคายอมเกิดความไมพอใจ หาก
การทํางานของขอเสนอ (หรือผลิตภัณฑ) ตรงกับความคาดหวัง ลูกคายอมเกิดความพอใจ แตถาเกิน
ความคาดหวัง ลูกคาก็ยิ่งพอใจมากข้ึน ความพอใจอยางเดียวไมสามารถดึงดูดลูกคาใหอยูกับตน
ตลอดไป  

 ดังนั้นลูกคาท่ีไดรับความพอใจอยางสูงไมใชกลุมท่ีจะเปล่ียนใจงายๆ ความพอใจหรือ
ความยินดีในระดับสูงของลูกคาจะสรางความรูสึกใกลชิดทางอารมณความรูสึกตอตราสินคานั้น ซ่ึง
ไมใชความชอบธรรมดาท่ัวไปผลที่ตามมาคือความภักดีของลูกคาในระดับสูงนั่นเอง 

องคประกอบของความพึงพอใจของผูบริโภคอันประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ
ไดแก 

 1. คุณภาพของสินคาหรือบริการ หมายถึง การประเมินคุณภาพของสินคาหรือบริการอัน
เปนผลจากการใชสินคาหรือบริการในปจจุบัน หรือผลสะสมจากประสบการณในการใชสินคาและ
บริการนั้นในอดีตคุณภาพของสินคาและบริการนี้ จะสงโดยตรงในเชิงบวกตอความพึงพอใจของ
ผูบริโภค ซ่ึงคุณภาพของสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดรับนั้นข้ึนอยูกับองคประกอบสองประการ 
คือ ระดับความเฉพาะเจาะจง (Customize) ของสินคาหรือบริการที่มีอยูเพื่อตอบสนองความตองการ
ในแตละคานของผูบริโภคท่ีมีความหลากหลายและแตกตางกันและระดับของความนาเช่ือถือ 
(Reliability) ของสินคาและบริการ ซ่ึงข้ึนอยูกับระดับของความเช่ือถือไดความเปนมาตรฐานและ
ปราศจากความบกพรองตางๆ ของสินคาท่ีนําเสนอ 
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 2. คุณคาของสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคไดรับ (Perceived Value) หมายถึง ระดับของ
การรับรูในเชิงเปรียบเทียบ โดยเปนการเปรียบเทียบระหวางคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ไดรับ
กับราคาสินคานั้นๆ เปนการชวยแปลงความแตกตางในดานราคาของสินคาและบริการแตละชนิด
ใหมาอยูในรูปแบบท่ีสามารถเปรียบเทียบกันไดดีข้ึน และชวยลดผลจากความแตกตางของระดับ
รายไดและความสามารถในการจายของผูบริโภค ดังนั้น จึงทําใหสามารเปรียบเทียบสินคาหรือ
บริการที่มีระดับราคาท่ีแตกตางกันไดคุณคาของสินคาหรือบริการนั้น จะมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ของสินคาและบริการ และระดับความพึงพอใจในเชิงบวก 

 3. ความคาดหวังของผูบริโภค (Customer Expectation) ความคาดหวังของผูบริโภคนี้เปน
ท้ังจากประสบการณในการรับรูขาวสารตางๆ เกี่ยวกับสินคาหรือบริการจากแหลงตางๆ เชน การ
โฆษณา หรือการบอกตอ และจากการคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการที่
มีคุณภาพของผูผลิต ดังนั้น ความคาดหวังนี้จึงเปนบทสรุปของประสบการณเกี่ยวกับคุณภาพของ
สินคาหรือบริการจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในขณะเดียวกันความคาดหวังของผูบริโภคเปนความ
คาดหวังในคุณภาพท่ีสามารถสรางความพึงพอใจแกผูบริโภคได ซ่ึงความคาดหวังนี้จะมี
ความสัมพันธโดยตรงกับคุณภาพท่ีสามารถสรางความพึงพอใจแกผูบริโภคได ซ่ึงความคาดหวังนี้
จะมีความสัมพันธโดยตรงกับคุณภาพของสินคาหรือบริการ (Perceived Quality) และคุณคาของ
สินคาหรือบริการ (Perceived Valued) 
 

2.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 วันชัย เหมะประสิทธ์ิ (2539) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาเส้ือผาของกลุมยาง
สูวัยรุนจากหางสรรพสินคาในจังหวัดเชียงใหม การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหทราบถึง
พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคกลุมยางเขาสูวัยรุน อายุระหวาง 9-15 ป ถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาของผูบริโภคกลุมยางเขาสูวัยรุนโดยการเก็บตัวอยางจาก
หางสรรพสินคาในจังหวัดเชียงใหมจากแบบสอบถามท้ังส้ิน 300 ตัวอยาง ใชสถิติเชิงพรรณา 
ความถ่ีรอยละ ในการวิเคราะหขอมูล  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จากสมมติฐานท่ีได
คาดคะเนไววา ตัวแปรทางดานราคาและตัวแปรทางดานรสนิยมซ่ึงเปนปจจัยทางดานทัศนคติจะมี
อิทธิพลตอการซ้ือสินคาผูบริโภคกลุมยางเขาสูวัยรุน โดยท่ีทัศนคติตอตรายี่หอ การออกแบบสินคา 
คุณภาพของสินคา คุณภาพการบริการ ตลอดจนการโฆษณาของสินคา จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
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ซ้ือ ผลการศึกษาท่ีไดพบวา เปนไปตามขอสมมติฐานท่ีต้ังไว คือ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เส้ือผาจะข้ึนอยูกับตัวแปรดานราคา และตัวแปรทางดานรสนิยม โดยผูบริโภคกลุมยางเขาสูวัยรุนมี
ลักษณะเฉพาะของการเลือกแตงกายท่ีมีความเปนตัวของตัวเองสูง ผูบริโภคในกลุมนี้มีอํานาจใน
การซ้ือเองสวนหนึ่ง และสวนท่ีมีอิทธิพลสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูปกครอง การตัดสินใจซ้ือ
สินคาจะพิจารณาจากแบบตรายี่หอของสินคา และการบริการเปนหลัก นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับการ
โฆษณาของสินคาดวยส่ือโฆษณาคือส่ิงท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอการสราง กระแสนิยมในหมู
ผูบริโภค การเลือกแบบการแตงกายและตราสินคาเปนไปเพ่ือสรางการยอมรับในกลุม สําหรับความ
ตองการของผูบริโภคกลุมยางเขาสูวัยรุนในสินคาประเภทเส้ือผานี้ ผูบริโภคมีความตองการแสวงหา
แนวทางการแตงกายแบบที่สะทอนภาพลักษณท่ีแทจริงของตนเองและมักจะแตงกายตามแบบ
บุคคลที่ช่ืนชอบ ซ่ึงลักษณะเส้ือผาอยางท่ีผูบริโภคกลุมยางเขาสูวัยรุนตองการน้ัน คือเส้ือยืดท่ีมี
ลวดลายเพียงเล็กนอย เปนลายการตูนลายเสน ตัวอักษร หรือรูปสัตวท่ีมีสีออน ลักษณะการแตงกาย
ท่ีชอบท่ีสุดคือ เส้ือยืด-กางเกงยีนส การพิจารณาเลือกซ้ือเส้ือผาของ ผูบริโภคเหลานี้จะพิจารณาจาก
แบบและตรายี่หอกอน สวนราคาจะมีผลในอันดับรองลงมา นอกจากนี้ยังคํานึงถึงการบริการและ
การโฆษณาดวย 

 พิชิต สุจริตจินดานนท (2544) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคในเคร่ืองนุงหม
สําเร็จรูปทําจากผาฝายจอมทอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคในเคร่ืองนุงหมสําเร็จรูป ทําจากผาฝายจอมทอง ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม เก็บแบบสอบถามโดยการสัมภาษณผูบริโภคที่เขามาเลือกซ้ือเคร่ืองนุงหม
สําเร็จรูปทําจากผาฝายจอมทองในรานคาผาฝาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 100 
ราย โดยแบงกลุมลูกคาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมลูกคารายยอย และกลุมลูกคาสง ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง จากน้ันทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS ทําการวิเคราะหหาคา
อัตรารอยละ ตารางรางแจกแจงความถ่ี  

ผลการศึกษา พบวา ผูซ้ือมีวัตถุประสงคในการซ้ือเพื่อนําไปสวมใสเอง และนําไปเปน
ของฝาก สําหรับลูกคาท่ีซ้ือแบบขายสง เพราะตองการนําสินคากลับไปขายยังภูมิลําเนาของตนเอง 
ในกรณีคนไทยท่ีเปนลูกคารายยอยซ้ือจะ 1-3 ตัวตอคร้ัง และมีงบประมาณในการซ้ืออยูท่ี 2,000 
บาท สวนลูกคาท่ีซ้ือแบบขายสงจะซ้ือท่ี 20 ตัวข้ึนไปตอคร้ังและมีงบประมาณในการซ้ือต้ังแต 
10,001 บาทข้ึนไป  

สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงค ประกอบดวย ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ คือ ลูกคาให
ความสําคัญกับความมีเอกลักษณของลายผา รองลงมาคือ ความสะดวกสบายเม่ือสวมใส ดานราคา 
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ลูกคาพอใจในราคาท่ีเปนอยูในของตลาดขณะนี้ ดานชองทางจัดจําหนาย ลูกคาใหความสําคัญกับ
การที่สินคาหาซ้ือไดไมยาก อยูในแหลงทองเท่ียว สวนการบริการดานบรรจุหีบหอและการจัดสงมี
ผลกับลูกคาท่ีซ้ือแบบสง และดานสงเสริมการตลาด ลูกคาใหความสําคัญกับการชําระคาสินคาดวย
บัตรเครดิต สําหรับลูกคาท่ีซ้ือแบบขายสงตองการใหมีสวนลดเม่ือซ้ือสินคาปริมาณมากดวย 

 นพมาศ แกวยานะ (2547) ศึกษาพฤติกรรมและความพอใจของผูซ้ือเส้ือผาฝายพื้นเมือง
ในจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือ ปจจัยท่ีมีมีอิทธิพลและความ
พอใจของผูซ้ือเส้ือผาฝายพื้นเมือง ในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลท่ีใชในการศึกษามาจากแบบสอบถาม
จํานวน 300 ราย ใชวิธีสุมตัวอยางแบบ Accidental Random Sampling แยกเปนผูอาศัยในจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 150 ราย และนักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 150 ราย ใชสถิติเชิงพรรณาในการ
วิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษาพบวา ผูอาศัยในจังหวัดเชียงใหม มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลในสัดสวนใกลเคียงกัน สวนนักทองเท่ียวสวนใหญเปนนักทองเท่ียวท่ีมาจากภาคอ่ืนๆ 
มากกวาภาคเหนือ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 - 45 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผูอาศัยในจังหวัดเชียงใหมประกอบอาชีพรับราชการมากกวาอาชีพอ่ืนและมีรายได
ระหวาง 10,001 – 15,000 บาทตอเดือน สวนนักทองเท่ียวชาวไทยประกอบอาชีพรับจางพนักงาน
เอกชนมากกวาอาชีพอ่ืน และมีรายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน ในรอบ 1 ปท่ีผานมา 
กลุมตัวอยางชอบซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปมากกวาผลิตภัณฑอยางอ่ืน ผูซ้ือท่ีอาศัยในจังหวัดเชียงใหม 
นิยมซ้ือในชวงเทศกาล เพื่อนําไปใสเอง มีคาใชจายในการซ้ือเกินกวา 1,500 บาท และตัดสินใจซ้ือ
ดวยตนเอง สวนนักทองเท่ียวชาวไทยนิยมซ้ือในชวงเทศกาลและนอกชวงเทศกาลในสัดสวน
ใกลเคียงกัน เพื่อนําไปเปนของฝาก มีคาใชจายในการซื้อระหวาง 300 – 600 บาท และตัดสินใจซ้ือ
ตามเพื่อน  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูอาศัยในจังหวัดเชียงใหมเปนลําดับแรกคือ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมา คือ ปจจัยดานราคา สวนนักทองเท่ียวชาวไทยเห็นวาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเปนอันดับแรกคือ ปจจัยดานราคา รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ท้ังนี้ผูซ้ือท้ังสองกลุมใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับเส้ือผาฝายพื้นเมืองตองมี
รูปแบบและสีสันสวยงาม สวนปจจัยดานราคา ผูซ้ือใหความสําคัญวาราคาตองมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพ ผูซ้ือท้ังสองกลุมมีความพอใจในผลิตภัณฑ และตองการใหมีการปรับปรุงคุณภาพเส้ือผา
ฝายพื้นเมืองในดานคุณภาพของสีท่ีนํามายอมเปนอันดับแรก และตองการใหปรับปรุงดานการ
ออกแบบใหทันสมัยและขนาดของเส้ือผา เปนลําดับรองลงมา 
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 วิกานดา ศรีกอก (2549) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑแปรรูปจาก
ผาฝายทอมือของหมูบานอุตสาหกรรมบานดอนหลวง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือและความพึงพอใจ
ของผูซ้ือท่ีมีตอผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือของหมูบานอุตสาหกรรมดอนหลวง อําเภอปา
ซาง จังหวัดลําพูน ขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิไดจากการแบบสอบถาม 300 ราย ซ่ึง
เลือกมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) โดยแยกเปนกลุมผูซ้ือ
ท่ีมาจากภาคเหนือ จํานวน 156 ราย และกลุมผูซ้ือท่ีมาจากภาคอ่ืนๆ จํานวน 144 ราย ใชสถิติเชิง
พรรณา ความถ่ีรอยละ การทดสอบแบบ Chi-square และการจัดอันดับแบบ Likert Scale ในการ
วิเคราะหขอมูล  

 ผลการศึกษาพบวา ผูซ้ือสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือ กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิง โดยสามารถแบงเปนกลุมอายุ 3 กลุม คือ อายุตํ่ากวา 30 ป อายุระหวาง 31 – 40 ป และอายุ
ระหวาง 41 – 50 ป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ประมาณ 5,001 – 10,000 บาท กลุมตัวอยางท่ีมาซ้ือสวนใหญนั้นจะเลือกซ้ือสินคาประเภทเคร่ือง
แตงกาย เชน เส้ือผา หมวก และผาพันคอ และมีวัตถุประสงคเพื่อซ้ือนําไปใชเอง มีคาใชจายในการ
ซ้ือแตละคร้ังประมาณ 201 – 500 บาท และมีความถ่ีในการซ้ือนอยกวา 5 คร้ังตอป ชวงเวลาท่ีมาซ้ือ
สวนใหญเปนชวงวันหยุดนักขัตฤกษและเทศกาลตางๆ แหลงขอมูลที่ไดจะปนการบอกแบบปากตอ
ปาก ผูซ้ือสวนใหญจะตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง และถามีโอกาสมาที่บานดอนหลวงอีกก็จะซ้ือ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือ ของหมูบานอุตสาหกรรมเพ่ือการทองเท่ียวบานดอนหลวง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนอีก  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑแปรรูปจากผาฝายทอมือลําดับแรก
ของผูซ้ือท้ังสองกลุมคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑในดานคุณภาพของสินคาท่ีดี มีรูปแบบท่ีทันสมัยและ
แปลกใหม รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา ผูซ้ือเห็นวาราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพสินคา และปจจัย
ดานบริการ คือ ผูขายตองมีอัธยศัยท่ีดี และมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสามารถอธิบาย แนะนําลูกคา
ได ผูซ้ือมีความพึงพอใจมากในดานการบริการ โดยเฉพาะความมีอัธยาศัยท่ีดีของผูขาย และผูขายมี
ความรูดานผลิตภัณฑสามารถอธิบายและแนะนําลูกคาได รองลงมาคือรูปแบบของผลิตภัณฑ และ
ราคาของสินคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพ ผูซ้ือตองการใหมีการปรับปรุงในเร่ืองการออกแบบ
สินคาใหมีความหลากหลาย และความคงทนของสินคา รวมถึงสถานท่ีจัดจําหนายและสถานท่ีจอด
รถควรมีความกวางขวาง และสะดวกสบายมากกวานี้ 

 


