
บทที่ 4 

พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของผูบริโภคผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบาน 

 
4.1 ลักษณะของตัวอยางผูบริโภค 

จํานวนตัวอยางของผูบริโภคมีทั้งส้ิน 723 ราย ในจํานวนนี้เปนผูซื้อในพื้นที่ (เชียงใหม และ ลําปาง) 
จํานวน 327 ราย คิดเปนรอยละ 45.23 และเปนคนตางจังหวัด 396 ราย หรือรอยละ 54.77 ซึ่งคนตางจังหวัด
เกือบทั้งหมด (รอยละ 92.17) เปนนักทองเที่ยว มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่มาทํางาน มีกิจธุระ หรือมาเยี่ยมญาติ 
และเกินกวาครึ่งหนึ่ง ในจํานวนนี้ (รอยละ 61.11) มีภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง 

ตัวอยางสวนมากเปนหญิง และสวนใหญมีอายุระหวาง 25 - 45 ป โดยมากมีสถานภาพในครอบครัว
เปนแมบานและบุตร ผูบริโภคที่อยูในวัยทํางานมีสัดสวนรอยละ 79.18 ของตัวอยางทั้งหมด นอกเหนือจากนั้น
เปนนักเรียน/นักศึกษา และขาราชการบํานาญ สําหรับผูที่อยูในวัยทํางานมีอาชีพคอนขางหลากหลาย สําหรับคน
ในจังหวัดมีสัดสวนของขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจสูงที่สุด ในขณะที่คนตางจังหวัดนั้นสัดสวนของพนักงาน
บริษัท/ลูกจางมีมากที่สุด 

 ระดับรายไดตอเดือนของตัวอยางคอนขางกระจายตัว คนในจังหวัดที่มีรายไดระหวาง 5,000 – 10,000 
บาท/เดือน มีสัดสวนสูงสุด (รอยละ 28.75) รองลงมาเปนชวงรายไดต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน (รอยละ 20.49) 
ซึ่งแตกตางจากคนตางจังหวัดที่สวนมากแลวมีรายไดสูงกวา 30,000 บาท/เดือน (รอยละ 20.2) ตัวอยางผูซื้อทั้ง 
2 กลุม มีสัดสวนผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ถึงประมาณครึ่งหนึ่งของตัวอยางทั้ง
หมด (รอยละ 48.93 – 57.07) 

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะครอบครัวของผูบริโภค พบวามากกวาครึ่งหนึ่งของตัวอยางทั้ง 2 กลุมเปน
ครอบครัวที่มีสมาชิก 3 - 4 คน และครอบครัวของผูซื้อทั้ง 2 กลุมนี้ โดยมากจบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญา
ตรี ครอบครัวของผูซื้อในจังหวัดที่มีรายไดตอเดือนอยูในชวง 10,001 – 30,000 บาท/เดือน มีสัดสวนสูงสุด (รอย
ละ 46.48) ในขณะที่ครอบครัวของผูซื้อจากตางจังหวัดที่มีรายไดตอเดือนสูงกวา 50,000 บาทขึ้นไป มีสัดสวน
มากกวาชวงรายไดอื่น ๆ (รอยละ 36.62)  

 
4.2 ความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบาน 

การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสํารวจเพื่อแสดงถึงความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ ใชวิธีเชิง
พรรณนา โดยแสดงสัดสวนคาใชจายในการซื้อสินคาหัตถกรรมพื้นบานตอคาใชจายทั้งหมดของครอบครัว (สัด
สวนคาใชจายฯ) ตลอดจนพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคในทองถิ่นและตางพื้นที่ และวิเคราะหปจจัยดานตางๆ 
ของครอบครัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาหัตถกรรมพื้นบาน ทั้งนี้เพื่อใหเห็นภาพของตลาดเปาหมายอัน
จะเปนประโยชนตอการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาตลาดสําหรับหัตถกรรมพื้นบานตอไป 
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จากการสอบถามตัวอยางทั้ง 2 กลุม พบวาผูบริโภคทั้งที่เปนคนในจังหวัดและตางจังหวัด เกินครึ่งมีสัด
สวนคาใชจายฯ คอนขางต่ํา คือ อยูในชวงไมเกินรอยละ 10 ซึ่งในรายละเอียดแลวทั้ง 2 กลุมมีการใชจายที่
คลายคลึงกันมาก กลาวคือ ทั้งคนในจังหวัดและตางจังหวัดเกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 45 และ 43 ตามลําดับ) มีสัด
สวนคาใชจายฯ ในป 2545 รอยละ 5 – 10 (แผนภาพที่ 4.1) 
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คนภายในจังหวัด คนตางจังหวัด

 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 
แผนภาพที่ 4.1 สัดสวนคาใชจายซื้อสินคาหัตถกรรมพื้นบานตอคาใชจายทั้งหมดในครอบครัว ป 2545 

 
 สัดสวนคาใชจายฯ ของผูซื้อในป 2545 ไดเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อ 3 ปที่ผานมา (ป 2543) ดังจะเห็นไดจาก
ทั้งคนในจังหวัดและตางจังหวัดที่ไมเคยซื้อสินคาหัตถกรรมเลยในป 2543 หันมาซื้อในป 2545 และผูซื้อที่มีคาใช
จายฯ รอยละ 5 ขึ้นไป มีสัดสวนสูงขึ้น ในขณะที่ผูซื้อที่มีคาใชจายฯ ต่ํากวารอยละ 5 มีสัดสวนลดต่ําลง ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวนี้ปรากฏในกลุมผูซื้อจากตางจังหวัดมากกวาผูซื้อในจังหวัด (แผนภาพที่ 4.2) สะทอนถึง
การขยายตัวของการอุปโภคสินคาหัตถกรรมพื้นบานภายในประเทศในชวง 2-3 ปที่ผานมา และแสดงถึงกระแส
ความนิยมสินคาหัตถกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูซื้อจากตางจังหวัดซึ่งสวนใหญเปนนักทองเที่ยว 

เมื่อพิจารณาเฉพาะสัดสวนคาใชจายซื้อผาทอตอคาใชจายดานเส้ือผา เครื่องนุงหม (สัดสวนคาใชจาย
ผาทอฯ) ในป 2545 พบวาผูซื้อทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด สวนใหญมีสัดสวนคาใชจายผาทอฯ อยูในชวงรอย
ละ 5-10 (แผนภาพที่ 4.3) ในชวงคาใชจายซื้อผาทอฯ สูงกวารอยละ 10 ขึ้นไป ผูซื้อที่เปนคนในจังหวัด มีสัดสวน
สูงกวาคนตางจังหวัด ซึ่งชี้ใหเห็นวาผูซื้อในจังหวัดนิยมใชผาทอมากกวาคนตางจังหวัด 
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ก. กรณีผูบริโภคในจังหวัด 
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ข.  กรณีผูบริโภคจากตางจังหวัด 

ที่มา :  จากการสํารวจ 
 
     แผนภาพที่ 4.2 สัดสวนของผูซื้อและสัดสวนคาใชจายซื้อสินคาหัตถกรรมพื้นบานตอคาใชจายทั้ง

หมดของครอบครัว ในป 2543 และ 2545 
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ที่มา :  จากการสํารวจ 
 
     แผนภาพที่ 4.3 สัดสวนของผูซื้อและสัดสวนคาใชจายซื้อผาทอฯ ตอคาใชจายเส้ือผา เครื่องนุงหม

ของครอบครัว ในป 2545 
 
 จากการทดสอบความสัมพันธระหวางสัดสวนคาใชจายซื้อสินคาหัตถกรรมพื้นบานตอคาใชจายทั้ง
หมด กับระดับรายไดของครอบครัว โดยใชสถิติไคสแควร พบวาการที่ผูบริโภคทั้งที่เปนคนในจังหวัด และคนตาง
จังหวัดมีรายไดในครอบครัวมากขึ้น จะไมทําใหสัดสวนการซื้อสินคาหัตถกรรมพื้นบานเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  
 
4.3 พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

 4.3.1 พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคจากตางจังหวัด 

 ผูบริโภคจากตางจังหวัดสวนใหญ (รอยละ 42.42) มา จ.เชียงใหม และลําปาง ปละ 1-2 ครั้ง และ
มีถึงรอยละ 26.52 ที่เพิ่งมาเปนครั้งแรก และรอยละ 10.35 ที่นาน ๆ มาครั้ง (แผนภาพที่ 4.4) ผูบริโภคที่มาบอยที่
สุด คือ มากกวา 1 ครั้ง/เดือน มีเพียงรอยละ 3.28 ของตัวอยางเทานั้น ดังนั้นจุดเดนดานการทองเที่ยวและความ
เปนดินแดนแหงศิลปหัตถกรรมของทั้ง 2 จังหวัดนี้ ควรถูกนํามาใชเพื่อประชาสัมพันธชักชวนใหนักทองเที่ยวแวะ
เวียนมามากยิ่งขึ้น เพราะการมาเยือนบอยครั้งยอมเพิ่มโอกาสในการซื้อสินคาไดมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการ
ขยายธุรกิจใหแกผูสรางสรรคงานหัตถกรรม 
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ที่มา : จากการสํารวจ 

 
แผนภาพที่ 4.4 ความถี่ในการมา จ.เชียงใหม และลําปาง ของผูบริโภคจากตางจังหวัด 

   
 จากการมาเชียงใหมครั้งลาสุดของผูบริโภคจากตางจังหวัดนั้น ผูบริโภคไดซื้อสินคาหัตถกรรมทั้ง 5 
ประเภท โดยรอยละ 43.18 ซื้อไมแกะสลักและผลิตภัณฑจากไม ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงที่สุดของจํานวนตัวอยางคน
ตางจังหวัด รองลงมา คือ ผาและผลิตภัณฑจากผา ซึ่งมีสัดสวนต่ํากวาเพียงเล็กนอย (รอยละ 41.67) สวนเครื่อง
จักสานเปนหัตถกรรมประเภทที่มีการซื้อจากคนตางจังหวัดนอยที่สุด (ตารางที่ 4.1) 

 เมื่อพิจารณามูลคาการซื้อครั้งลาสุด พบวาไมแกะสลักและผลิตภัณฑจากไมมีมูลคาการซื้อเฉล่ีย 
2,733 บาท/ราย ในขณะที่หัตถกรรมประเภทอื่นมีมูลคาการซื้อเฉล่ียเพียง 94 – 259 บาท/ราย เทานั้น ทั้งนี้เนื่อง
จากไมแกะสลักและผลิตภัณฑประเภทไมหลายชนิดมีมูลคาสูง ตามปกติผูบริโภคตางจังหวัดซื้อสินคาไมหลาก
หลายชนิด (30 ชนิด) กลาวคือ ตั้งแตของชิ้นใหญและมีราคาสูง เชน เฟอรนิเจอรแกะสลัก จนกระทั่งถึงของชิ้น
เล็ก ราคาต่ํา เชน ดินสอไม สวนผลิตภัณฑประเภทอื่น ๆ ก็มีการซื้อหลากหลายเชนเดียวกัน (11 ถึง 33 ชนิด) 
(ตารางที่ 4.2) แตชวงราคาไมแตกตางกันมากนัก และมีมูลคาการซื้อสูงสุดเพียงประมาณ 1,000 – 2,600 บาท/
ราย ในขณะที่ไมแกะสลักและผลิตภัณฑไมมีมูลคาการซื้อสูงสุดถึง 2 แสนบาท/ราย (ตารางที่ 4.1) สวนมูลคา
การซื้อต่ําสุดตอรายอยูระหวาง 5-10 บาท อาทิเชน สมุดบันทึกเลมเล็ก กระติ๊บขาวขนาดเล็ก พวงกุญแจ กระเปา
สตางคขนาดเล็ก เปนตน 

สําหรับผูบริโภคจากตางจังหวัดที่ซื้อสินคาหัตถกรรมเพื่อเปนของฝากนั้น สวนใหญ (รอยละ 57 – 
69) มีมูลคาการซื้อเพื่อฝากเพียงไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาการซื้อทั้งหมด ยกเวนกระดาษสาและผลิตภัณฑ
จากกระดาษสาซึ่งเปนหัตถกรรมประเภทที่ผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 60.42) ซื้อเพื่อฝากถึงรอยละ 76 – 100 
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ของมูลคาการซื้อทั้งหมด (ตารางที่ 4.3) จะเห็นไดวาผูบริโภคจากตางจังหวัดนิยมซื้อกระดาษสาฯ เพื่อเปนของ
ฝาก เนื่องจากมีมูลคาตอช้ินต่ําและพกพางาย ในขณะที่หัตถกรรมอีก 4 ประเภทนั้น ผูบริโภคนิยมซื้อไวใชเอง 

 
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของผูบริโภคจากตางจังหวัด จําแนกตามประเภทและมูลคาสินคา

หัตถกรรมที่ซื้อครั้งลาสุด 

ประเภทหัตถกรรม 
จํานวน 
(ราย) 

สัดสวนจากตัว
อยาง1/ (รอยละ) 

มูลคาเฉลี่ยตอ
ราย (บาท) 

มูลคาสูงสุดตอ
ราย (บาท) 

มูลคาต่ําสุดตอ
ราย (บาท) 

จักสานฯ 
ไมแกะสลักฯ 
เครื่องปนฯ 
กระดาษสาฯ 
ผาทอฯ 

39 
171 

86 
96 

165 

9.85 
43.18 
21.72 
24.24 
41.67 

245.26 
2,733.48 

143.12 
93.77 

258.68 

2,000 
200,000 

1,800 
1,010 
2,600 

10 
5 
5 
5 

10 
หมายเหตุ :  1/ จํานวนตัวอยางผูบริโภคจากตางจังหวัดเทากับ 396 ราย 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 
ตารางที่ 4.2 ชนิดของผลิตภัณฑหัตถกรรมที่ผูบริโภคจากตางจังหวัดซื้อครั้งลาสุด 
จักสานฯ ไมแกะสลักฯ เครื่องปนฯ กระดาษสาฯ ผาทอฯ 

1. กระเปา 
2. ตะกรา 
3. กลองใสของ 
4. โคมไฟ 
5. กระติ๊บขาว 
6. ของเลน 
7. หมวก 
8. แจกัน 
9. ซองใสเงิน 
10. เสื่อ 
11. ที่ใสปากกา 

1. ไมแกะสลักรูปชาง 
2. ไมแกะสลักรูปสัตวอื่น ๆ 
3. ภาพแกะสลักติดฝาผนัง 
4. เฟอรนิเจอรแกะสลัก 
5. ทัพพี ตะเกียบ ชอน 
6. ของเลนไม 
7. กลองใสของ 
8. ที่นวดเทา 
9. พวงกุญแจ 
10. ที่เคาะประตู 
11. ที่ติดฝาผนัง (เครื่องเทศ) 
 12. ปาย (เชน ปายอยูแลวรวย) 

1. แจกัน 
2. ที่เขี่ยบุหร่ี 
3. ตุกตา/รูปหลอ 
4. กังสดาล 
5. รูปสัตวติดผนัง 
6. ภาชนะใสอาหาร 
7. ตะเกียง/เตาน้ํามัน
หอมระเหย 

8. ที่ค่ันหนังสือหัวตุกตา
เซรามิก 

9. กาน้ําชา 
10. พวงกุญแจ 

1. กระดาษสาแผน 
2. ถุงกระดาษสา 
3. กรอบรูป 
4. อัลบ้ัม 
5. สมุดบันทึก 
6. การดอวยพร 
7. ดอกไมประดิษฐ 
8. โคมไฟ 
9. รม พัด 
10. ที่ประดับฝาผนัง 
11. โมบาย 
12. กลองใสของ 

1. ผาฝายทอมือ (ผืน) 
2. ผาถุง 
3. ชุดสําเร็จรูป 
4. กระเปาสะพาย 
5. กางเกงผาฝาย 
6. กางเกงผามัดยอม 
7. ผาไหมผืน 
8. เสื้อผาฝาย 
9. รองเทาผาฝาย 
10. ผาปูโตะผาฝาย 
11. ผาคลุมเตียง 
12. ผาปูพื้น 

 13. ดอกไม 
14. ไมแขวนเสื้อ 
15. ที่ใสซองจดหมาย 
16. คนโท แจกัน 
17. ที่ใสขวดไวน /เหลา 
18. เช่ียนหมาก 
19. ที่รองแกว/ภาชนะ 
20. ภาชนะ 

11. ออมสิน 
12. ที่รองแกว 
13. กระปุก 

13. พวงกุญแจ 
14. กระเปา 

13. ผาพันคอไหม 
14. ที่วางโทรศัพทมือถือ 
15. ที่วางแผนซีดี 
16. ผามาน 
17. ผาเช็ดเทา 
18. ตุง 
19. พวงกุญแจ 
20. ที่ค่ันหนังสือ 
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 ตารางที่ 4.2 (ตอ)    
จักสานฯ ไมแกะสลักฯ เครื่องปนฯ กระดาษสาฯ ผาทอฯ 

 21. ขันโตก 
22. ที่แขวนกุญแจ 
23. นาฬิกา 
24. ที่วางโทรศัพทมือถือ 
25. ไมเกาหลัง 
26. ดินสอไม 
27. กาแล 
28. เกวียนจําลอง 
29. ที่เสียบนามบัตร 
30. โมบาย 

  21. กระเปาใส
โทรศัพทมือถือ 

22. ปลอกหมอน 
23. เสื้อผาไหม 
24. ผาเช็ดหนา 
25. ที่ใสกลองทิชชู 
26. ผาเช็ดมือ 
27. กระเปาสตางค 
28. เบาะรองนั่ง 
29. ที่แขวนผาเช็ดมือ 
30. ผาคลุมเครื่องใช 
31. ตุกตา 
32. ที่ใสจดหมาย 
33. ตะกรา 

ที่มา : จากการสํารวจ 
 
ตารางที่ 4.3 สัดสวนของผูบริโภคจากตางจังหวัด จําแนกตามสัดสวนการซื้อเพื่อฝาก 

หนวย : รอยละ 
ประเภทหัตถกรรม 

สัดสวนมูลคาการซื้อเพื่อฝาก 
จักสานฯ ไมแกะสลักฯ เครื่องปนฯ กระดาษสาฯ ผาทอฯ 

ต่ํากวา 25 
25 – 50 
51 – 75 
76 - 100 

69.23 
2.56 

- 
28.21 

57.31 
4.09 
1.75 

36.84 

63.95 
8.14 

- 
27.91 

37.50 
1.04 
1.04 

60.42 

60.00 
7.27 
4.85 

27.88 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

4.3.2 พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคในจังหวัด 

จากขอมูลการซื้อสินคาหัตถกรรมของผูบริโภคในจังหวัดครั้งลาสุดนั้น ผูบริโภคชี้ใหเห็นวาสวน
ใหญถึงรอยละ 31.8 ซื้อผาและผลิตภัณฑจากผา ซึ่งเปนสัดสวนสูงที่สุดของจํานวนตัวอยางคนในจังหวัด รองลง
มา ไดแก เครื่องปนดินเผาและเซรามิก กระดาษสาและผลิตภัณฑจากกระดาษสา สวนไมแกะสลักและผลิต
ภัณฑจากไมมีการซื้อจากคนในจังหวัดนอยที่สุด (ตารางที่ 4.4) หัตถกรรมทั้ง 5 ประเภทที่ผูบริโภคในจังหวัดซื้อ
คอนขางหลากหลาย (14 ถึง 22 ชนิด) ซึ่งสวนใหญเปนของชิ้นเล็ก และมูลคาตอช้ินนอย (ตารางที่ 4.5) มูลคา
การซื้อครั้งลาสุดของผูบริโภคในจังหวัดอยูในชวง 53 – 284 บาท/ราย สวนมูลคาการซื้อต่ําสุดตอรายอยูระหวาง 
5-10 บาท อาทิเชน เชือกกระดาษสา การดอวยพร จานรองแกว เปนตน 
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 สําหรับผูบริโภคในจังหวัดที่ซื้อสินคาหัตถกรรมเพื่อเปนของฝากนั้น สวนใหญ (รอยละ 72 – 94) มีมูล
คาการซื้อเพื่อฝากเพียงไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาการซื้อทั้งหมด ยกเวนกระดาษสาและผลิตภัณฑจาก
กระดาษสา ซึ่งผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 50) ซื้อเพื่อฝาก เปนสัดสวนรอยละ 76 – 100 ของมูลคาการซื้อทั้ง
หมด (ตารางที่ 4.6) แสดงใหเห็นวาหัตถกรรมทั้ง 4 ประเภท (ยกเวน กระดาษสาฯ) โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องจัก
สานเปนหัตถกรรมที่ผูบริโภคในจังหวัดนิยมซื้อเพื่อใชสอยมากกวาที่จะซื้อเปนของฝาก 
 
ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละของผูบริโภคในจังหวัด จําแนกตามประเภทและมูลคาสินคาหัตถกรรม

ที่ซื้อครั้งลาสุด 

ประเภทหัตถกรรม 
จํานวน 
(ราย) 

สัดสวนจากตัว
อยาง1/ (รอยละ) 

มูลคาเฉลี่ยตอ
ราย (บาท) 

มูลคาสูงสุดตอ
ราย (บาท) 

มูลคาต่ําสุดตอ
ราย (บาท) 

จักสานฯ 
ไมแกะสลักฯ 
เครื่องปนฯ 
กระดาษสาฯ 
ผาทอฯ 

65 
50 
96 
68 

104 

19.88 
15.29 
29.36 
20.80 
31.80 

138.22 
238.92 

52.69 
72.10 

284.68 

2,800 
5,000 
1.000 
1,000 
4,000 

5 
5 
5 
5 

10 
หมายเหตุ :  1/ จํานวนตัวอยางผูบริโภคในจังหวัดเทากับ 327 ราย 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 
ตารางที่ 4.5 ชนิดของผลิตภัณฑหัตถกรรมที่ผูบริโภคในจังหวัดซื้อครั้งลาสุด 

จักสานฯ ไมแกะสลักฯ เครื่องปนฯ กระดาษสาฯ ผาทอฯ 
1. กระเปา 
2. กระจาด/กระดง 
3. กระเชา 
4. กระบุง 
5. ตะกรา  
6. ที่รองภาชนะ 
7. ถาด/ขันโตก 
8. รองเทา 
9. โคมไฟ 
10. ซองใสตะเกียบ 
11. กระติ๊บขาว 
12. หมวก 
13. ที่ประดับฝาผนัง 
14. ซองใสเงิน 
15. พัด 
16. แกว/ภาชนะ 

1. ไมแกะสลักรูปชาง 
2. ไมแกะสลักรูปสัตวอื่น ๆ 
3. ทัพพี ตะเกียบ ชอน 
4. ของเลนไม 
5. กลองใสของ 
6. ที่นวดเทา 
7. พวงกุญแจ 
8. ที่เคาะประตู 
9. ที่นวดหลัง 
10. คนโท แจกัน 
11. ขันโตก 
12. ที่วางโทรศัพทมือถือ 
13. เครื่องดนตรี 
14. ถาด 
15. ที่เขี่ยบุหร่ี 
16. ตัวหนีบไม 

1. แจกัน 
2. ตุกตา/รูปหลอ 
3. กังสดาล 
4. รูปสัตวติดผนัง 
5. กระถาง 
6. ภาชนะใสอาหาร 
7. ตะเกียง/เตาน้ํามัน
หอมระเหย 

8. กาน้ําชา 
9. พวงกุญแจ 
10. คนโท 
11. ที่ใสปากกา 
12. ออมสิน 
13. ที่เขี่ยบุหร่ี 
14. กระถางธูป 

1. กระดาษสาแผน 
2. เชือกและโบว 
3. ถุงกระดาษสา 
4. อัลบ้ัม 
5. สมุดบันทึก 
6. การดอวยพร 
7. ดอกไมประดิษฐ 
8. โคมไฟ 
9. รม พัด 
10. ที่ประดับฝาผนัง 
11. ซองจดหมาย 
12. โมบาย 
13. กลองใสของ 
14. พวงกุญแจ 
15. กลองใสกระดาษ
โนต 

1. ผาฝายทอมือ (ผืน) 
2. ผาถุง 
3. ชุดสําเร็จรูป 
4. กระเปาสะพาย 
5. กางเกงผาฝาย 
6. ผาไหมผืน 
7. เสื้อผาฝาย 
8. ผาปูโตะผาฝาย 
9. ที่วางโทรศัพทมือถือ 
10. ที่วางแผนซีดี 
11. ผามาน 
12. ผาเช็ดเทา 
13. พวงกุญแจ 
14. ที่ค่ันหนังสือ 
15. ผาพันคอผาฝาย 
 

 



พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของผูบริโภคผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบาน  123 

  

ตารางที่ 4.5 (ตอ) 

จักสานฯ ไมแกะสลักฯ เครื่องปนฯ กระดาษสาฯ ผาทอฯ 
17. เครื่องมือจับปลา 
18. ปลอกมีด 

17. ที่ใสตนไม   16. กระเปาใสโทรศัพท
มือถือ 

17. ปลอกหมอน 
18. หมอนผาฝาย 
19. ที่ใสกลองทิชชู 
20. กระเปาสตางค 
21. ที่ใสซองจดหมาย 
22. หมวก 

ที่มา : จากการสํารวจ 
 

ตารางที่ 4.6 สัดสวนของผูบริโภคในจังหวัด จําแนกตามสัดสวนการซื้อเพื่อฝาก 
หนวย : รอยละ 

ประเภทหัตถกรรม 
สัดสวนมูลคาการซื้อเพื่อฝาก 

จักสานฯ ไมแกะสลักฯ เครื่องปนฯ กระดาษสาฯ ผาทอฯ 
ต่ํากวา 25 
25 – 50 
51 – 75 
76 - 100 

93.85 
- 
- 

6.15 

72.00 
- 
- 

28.00 

77.08 
- 
- 

22.92 

48.53 
- 

1.47 
50.00 

72.12 
2.88 

- 
25.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 
 
4.4 สินคาหัตถกรรมที่ผูบริโภคนิยม 

สินคาหัตถกรรมที่ผูบริโภคนิยมมากที่สุด คือ ผาทอ โดยมีสัดสวนรอยละ 51.7 และ 34.3 สําหรับคนใน
จังหวัดและคนตางจังหวัด ตามลําดับ (แผนภาพที่ 4.5) สินคาที่ไดรับความนิยมรองลงมาสําหรับคนตางจังหวัด 
คือ ไมแกะสลัก (รอยละ 31.3) ซึ่งมีสัดสวนผูที่นิยมมากกวาคนในจังหวัดอยางมาก สวนเครื่องปนดินเผาและ
เซรามิค ไดรับความนิยมในสัดสวนใกลเคียงกันทั้งผูบริโภคในจังหวัดและตางจังหวัด 
 
4.5 แหลงขอมูลขาวสารในการซื้อผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบาน 

จากการสัมภาษณพบวา ผูบริโภคที่เปนคนในจังหวัดเชียงใหมและลําปางสวนใหญ (รอยละ 41.3) ซื้อ
สินคาหัตถกรรมที่มาจากแหลงผลิตซึ่งเปนที่รูจัก รองลงมา คือ อาศัยขอมูลจากการบอกเลาปากตอปาก (รอยละ 
26) สวนคนตางจังหวัดโดยมากไดขอมูลการจําหนายสินคาหัตถกรรมจากการบอกตอ ๆ กัน (รอยละ 38.1) และ
การที่แหลงผลิตสินคาหัตถกรรมนั้น ๆ เปนที่รูจักอยางแพรหลาย (รอยละ 28.5)  

เปนที่นาสังเกตวาผูบริโภคทั้งในจังหวัดและจากตางจังหวัด แทบจะไมไดอาศัยขอมูลขาวสารจากสื่อ
ตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร รวมทั้งปายประกาศ และอินเตอรเน็ต (ตารางที่ 4.7) 
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ที่มา : จากการสํารวจ 

 

แผนภาพที่ 4.5 สินคาหัตถกรรมที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภค 
 

ตารางที่ 4.7 แหลงขอมูลในการซื้อผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบาน   
    หนวย : รอยละ 

แหลงขอมูล คนในจังหวัด คนตางจังหวัด รวม 
    13 76 7 07 10 10 อาศัยประสบการณตนเอง 19.27 9.85 14.11 
อาศัยแหลงขอมูล 80.73 90.15 85.89 
  แหลงผลิตเปนที่รูจัก 41.28 28.54 34.30 
  การบอกตอ 25.99 38.13 32.64 
  ทราบจากโทรทัศน 2.14 4.29 3.32 
  ทราบจากวิทยุ 3.98 0.76 2.21 
  ทราบจากหนังสือพิมพ 0.92 0.76 0.83 
  ทราบจากนิตยสารหรือแมกกาซีน 1.22 1.77 1.52 
  ทราบจากบริษัทนําเที่ยว 0.00 5.30 2.90 
  บริษัทนําเที่ยว/ไกดพามา 0.31 6.57 3.73 
  คนรูจักพามา 2.14 3.79 3.04 
  ปายประกาศ 2.14 0.00 0.97 
  หนวยงานรัฐ 0.31 0.25 0.28 
  อินเตอรเน็ต 0.31 0.00 0.14 
  รวม 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ : รอยละของจํานวนตัวอยาง    
ที่มา : จากการสํารวจ 
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4.6 วิธีเลือกซื้อสินคาหัตถกรรมพื้นบาน 

ในการเลือกซื้อสินคาหัตถกรรมทั้ง 5 ประเภทนั้น ผูบริโภคทั้งที่เปนคนในจังหวัดและตางจังหวัด สวน
ใหญ (รอยละ 31.8 - 57.6) จะพิจารณาและไตรตรองอยางถี่ถวนกอนตัดสินใจซื้อสินคาหัตถกรรม และมีบาง
สวน (รอยละ 27.3 – 41.3) ที่จะซื้อทันทีหากสินคานั้นเปนที่สะดุดตา แตจะมีเพียงสวนนอยที่ซื้อตามที่ตั้งใจไวอยู
แลว ยกเวนในผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาและเซรามิค และกระดาษสาที่ผูบริโภคในจังหวัดประมาณรอยละ 30 
ตั้งใจมาซื้อโดยเฉพาะ (ตารางที่ 4.8)  

 
ตารางที่ 4.8 วิธีการเลือกซื้อสินคาหัตถกรรมของผูบริโภคทั้งในและตางจังหวัด 

หนวย : รอยละ 

จักสานฯ ไมแกะสลักฯ เครื่องปนฯ กระดาษสาฯ ผาทอ วิธีการเลือกซ้ือสินคา
หัตถกรรม คนใน

 
คนตาง 
จังหวัด 

คนใน
 

คนตาง 
จังหวัด 

คนใน
 

คนตาง 
จังหวัด 

คนใน
 

คนตาง 
จังหวัด 

คนใน
 

คนตาง 
จังหวัด 

สะดุดตาซื้อทันที 41.27 30.30 34.38 37.74 35.29 36.84 32.76 37.50 27.27 33.94 

ไตรตรองอยางถี่ถวน 44.44 57.58 50.00 46.23 31.76 56.58 36.21 56.94 55.68 50.46 

ต้ังใจมาซื้อ 14.29 12.12 15.63 16.04 32.94 6.58 31.03 5.56 15.91 15.60 

ประทับใจพนักงานขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด

หมายเหตุ : รอยละของจํานวนตัวอยาง 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

4.7 ทัศนคติของผูบริโภคตอผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบาน 

4.7.1 เหตุผลที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบาน 

การที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหัตถกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น ผูบริโภคมีเหตุผลหลายประการ
นอกเหนือไปจากความจําเปนใชสอย เหตุผลที่ผูซื้อนึกขึ้นไดเมื่อถูกสัมภาษณสะทอนถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อในขณะนั้น ซึ่งสะทอนจากตัวของสินคาโดยตรง อันไดแก คุณคาทางศิลปะ การสงเสริมงาน
หัตถกรรม ความมีเอกลักษณไทย และการสะทอนถึงวิถีชีวิตชาวบาน จึงอาจกลาวไดวา สินคาหัตถกรรมเปนสิน
คาที่มีลักษณะพิเศษและแตกตางจากสินคาโดยทั่วไป การตัดสินใจซื้องานหัตถกรรมขึ้นอยูกับความตระหนักใน
คุณคาทางศิลปะและการสะทอนถึงเอกลักษณวิถีไทยของตัวสินคา ซึ่งแสดงวาผูบริโภคเนนคุณคาทางจิตใจมาก
กวาคุณคาเชิงหนาที่ (functional value) 

การเลือกซื้อสินคาหัตถกรรมของผูบริโภคที่อาศัยอยูในจังหวัดและคนตางจังหวัด มีเหตุผล
คลายคลึงกัน เหตุผลหลัก คือ เพื่อการสงเสริมงานหัตถกรรม ซึ่งเปนเหตุผลที่ไดรับคะแนนสูงที่สุดในผลิตภัณฑ
เกือบทุกประเภท (4.52 – 4.81 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0) ยกเวนเครื่องปนดินเผาและเซรามิค ซึ่งมีคะแนน

 



126 การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบานในภาคเหนือตอนบน 

 

เปนอันดับ 2 รองจากความจําเปนใชสอยสําหรับคนในจังหวัด และการเปนของฝากสําหรับคนตางจังหวัด การซื้อ
เพราะสินคามีเอกลักษณความเปนไทยมีคะแนนสูงรองลงมา ตามดวยคุณคาทางศิลปะ และการสะทอนวิถีชีวิต
ชาวบาน ตามลําดับ (ตารางที่ 4.9) 
 
ตารางที่ 4.9 เหตุผลที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหัตถกรรมพื้นบาน  

                          หนวย: คะแนน  
เหตุผล ผาทอฯ จักสานฯ เครื่องปนฯ กระดาษสาฯ ไมแกะสลักฯ รวม 

ในจังหวัด         
  ตรงกับความจําเปนใชสอย 4.20 4.30 4.38 3.79 4.13 4.19 
  เพื่อใชประกอบสินคาอื่นใหเกิดความหลากหลาย 3.73 3.86 3.34 3.62 3.66 3.63 
  ดัดแปลงใชสอยเปนอยางอื่นได 3.55 3.87 3.67 3.74 3.41 3.66 
  คุณคาทางศิลปะ 4.37 4.62 3.99 4.36 4.50 4.33 
  สงเสริมงานหัตถกรรม 4.56 4.81 4.13 4.52 4.56 4.49 
  มีเอกลักษณไทย 4.47 4.73 3.87 4.33 4.41 4.33 
  สะทอนวิถีชีวิตชาวบาน 4.43 4.70 3.81 4.28 4.22 4.27 
  เปนของฝาก 3.96 4.35 3.51 4.34 4.34 4.02 
ตางจังหวัด       
  ตรงกับความจําเปนใชสอย 4.07 4.12 4.08 3.61 3.93 3.96 
  เพื่อใชประกอบสินคาอื่นใหเกิดความหลากหลาย 3.63 3.27 3.62 3.54 3.38 3.52 
  ดัดแปลงใชสอยเปนอยางอื่นได 3.50 3.15 3.34 3.43 3.36 3.39 
  คุณคาทางศิลปะ 4.48 4.58 4.36 4.67 4.39 4.47 
  สงเสริมงานหัตถกรรม 4.64 4.70 4.51 4.78 4.53 4.62 
  มีเอกลักษณไทย 4.59 4.64 4.41 4.74 4.46 4.55 
  สะทอนวิถีชีวิตชาวบาน 4.57 4.36 4.39 4.56 4.28 4.44 
  เปนของฝาก 4.43 4.03 4.54 4.69 4.12 4.38 
หมายเหตุ : คะแนนต่ําสุด = 1 และสูงสุด = 5 
ที่มา : จากการสํารวจและการคํานวณ 
 

จากการพิจารณาเปนรายสินคา (5 ประเภท) สามารถสรุปเหตุผลของการซื้อ นอกเหนือจากคุณ
สมบัติของตัวสินคาที่สะทอนคุณคาทางจิตใจ ซึ่งเปนเหตุผลหลักของหัตถกรรมเกือบทุกประเภท ยกเวนเครื่องปน
ดินเผาและเซรามิค ดังไดกลาวแลวขางตน  

ในทัศนะของคนตางจังหวัด สินคาหัตถกรรมทั้ง 5 ประเภท เปนของฝากที่ดีมาก (4.03 – 4.69 
คะแนน) โดยเฉพาะอยางยิ่งกระดาษสา และเครื่องปนดินเผาและเซรามิค ในขณะเดียวกันความจําเปนใชสอย
เปนเหตุผลที่ไมอาจละเลย (3.61 – 4.12 คะแนน) การใชประกอบสินคาอื่นเพื่อใหเกิดความหลากหลาย และการ
ดัดแปลงใชสอยเปนอยางอื่นได ก็เปนส่ิงที่คนตางจังหวัดคํานึงถึงมากเชนกัน (3.15 – 3.63 คะแนน) 
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สําหรับผูบริโภคที่อาศัยอยูในจังหวัด มีความคิดเห็นวาเครื่องจักสาน กระดาษสา และไมแกะสลัก 
ใชเปนของฝากไดดีมาก (4.34 – 4.35 คะแนน) สวนผาทอ และเครื่องปนดินเผาและเซรามิค มีคะแนนสูงพอสม
ควร นอกจากนี้ยังเห็นวาสินคาทุกประเภทตรงกับความจําเปนใชสอยอยางมาก (4.13 – 4.38 คะแนน) แมวา
กระดาษสาจะมีคะแนนต่ํากวาเล็กนอย (3.79 คะแนน) สวนการใชประกอบสินคาอื่นเพื่อใหเกิดความหลาก
หลาย และการดัดแปลงใชสอยเปนอยางอื่นได ก็เปนส่ิงที่คนในจังหวัดคํานึงถึงมากเชนกัน โดยใหคะแนนสูงกวา
คนตางจังหวัด (3.34 – 3.87 คะแนน)  
 

4.7.2 ลักษณะของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ปจจัยในการเลือกซื้อสินคาหัตถกรรมของผูบริโภค 

การที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาชิ้นใดชิ้นหนึ่ง นอกจากจะถูกกําหนดโดยปจจัยภายนอกและ
ภายในของตัวผูซื้อเองแลว ยังมีปจจัยหลาย ๆ อยางที่เกี่ยวของกับตัวสินคานั้นอีกดวย ประโยชนหลัก (Core 
benefit) ที่ผูซื้อไดรับ คือ การตรงกับความจําเปนใชสอย และปจจัยอื่น ๆ ที่สะทอนถึงคุณคาทางจิตใจ ซึ่งมีอิทธิ
พลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมากกวาประโยชนเชิงหนาที่ ดังไดกลาวไปแลวในหัวขอ 4.7.1 สําหรับหัวขอนี้
มุงที่จะเขาใจถึงองคประกอบเพิ่มเติม (tangible และ augmented product) ที่ทําใหผูซื้อตัดสินใจเลือกสินคาชิ้น
นั้น ๆ มีอะไรบาง รายการที่แสดงไวในตารางที่ 4.10 เปนคําตอบที่ไดรับจากผูบริโภคทั้ง 2 กลุม โดยแสดงเปน
คะแนนรวมเฉลี่ยจากน้ําหนักที่ผูบริโภคใหความสําคัญ 

โดยภาพรวมแลว จะเห็นไดวาผูซื้อทั้ง 2 กลุม ใหความสําคัญตอ “รูปแบบสวยถูกใจ” และ 
“ราคาไมแพง” เปนอยางมาก รองลงมา คือ “สีสันสวยงาม” ซึ่งมีความสําคัญตอผูบริโภคทั้ง 2 กลุม เทา ๆ กัน ใน
เรื่องการออกแบบที่แปลกใหม คนตางจังหวัดจะใหความสําคัญมากกวาคนในจังหวัดซึ่งเนนถึงการนําไปใชรวม
กับอยางอื่นไดดีมากกวาความแปลกใหม (ตารางที่ 4.10) 

อยางไรก็ตามผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยทั้ง 3 แตกตางกันไปตามประเภทของสินคา 
ดังนี้ 

1. ผาทอ: รูปแบบสวยถูกใจ เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับผูบริโภคทั้งในจังหวัด และตาง
จังหวัด (4.31 และ 4.27 คะแนน) สวนปจจัยรองลงมาของคนในจังหวัด คือ สีสันสวยงามและราคาไมแพง ตาม
ลําดับ ในขณะที่คนตางจังหวัดเนนที่ราคาไมแพงมากกวาสีสัน  

2.  จักสาน:  ผูบริโภคในจังหวัดคํานึงถึง ราคาไมแพงเปนอันดับแรก (4.43 คะแนน) ปจจัย
รองลงมา คือ รูปแบบสวยถูกใจ และสามารถนําไปใชรวมกับอยางอื่นไดดี ในขณะที่คนตางจังหวัดจะคํานึงถึงรูป
แบบที่สวยถูกใจเปนอันดับแรก (4.42 คะแนน) สวนราคาไมแพงและรูปแบบที่แปลกใหมเปนปจจัยรองลงมา 

3.  เครื่องปนดินเผาและเซรามิค: ผูบริโภคทั้งในจังหวัดและคนตางจังหวัด คํานึงถึงราคาไม
แพงเปนอันดับแรก (4.29 และ 4.45 คะแนน) รองลงมา คือ รูปแบบสวยถูกใจและสีสันสวยงาม ตามลําดับ 

4. กระดาษสา: รูปแบบที่สวยถูกใจ เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับผูบริโภคในจังหวัด (4.21 
คะแนน) รองลงมา คือ สีสันสวยงาม และราคาไมแพง ตามลําดับ สวนคนตางจังหวัดใหความสําคัญกับสีสันมาก
ที่สุด (4.47 คะแนน) รองลงมาเปนในดานรูปแบบสวยถูกใจและราคาไมแพง ตามลําดับ 
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 5. ไมแกะสลัก : ผูบริโภคในจังหวัด เนนราคาไมแพงเปนสําคัญในการเลือกซื้อไมแกะสลัก 
(4.44 คะแนน) ในขณะที่คนตางจังหวัดคํานึงถึงรูปแบบที่สวยถูกใจเปนหลัก (4.28 คะแนน) สวนปจจัยรองของผู
บริโภคทั้ง 2 กลุม ไดแก สีสันที่สวยงามและการออกแบบที่แปลกใหม 

 
บทสรุปขางตนนี้เปนประโยชนตอผูผลิต/กลุมผูผลิตแตละรายที่จะนําไปใชในการเสริมสรางความ

สามารถในการแขงขันของตนเอง และเลือกกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมายของตนเองได 
 

    

ตารางที่ 4.10 ปจจัยที่ผูบริโภคใชในการเลือกซื้อสินคาช้ินนั้นๆ  
                    หนวย : คะแนน 

ปจจัย ผาทอฯ จักสานฯ เครื่องปนฯ กระดาษสาฯ ไมแกะสลักฯ รวม 

ในจังหวัด             
  ออกแบบแปลกใหม 3.92 3.81 3.60 3.45 3.91 3.73 
  รูปแบบสวยถูกใจ 4.31 4.30 4.21 4.21 4.34 4.27 
  ความประณีต 3.84 3.79 3.68 3.74 3.78 3.77 
  สีสันสวยงาม 4.29 3.98 3.96 4.19 4.06 4.11 
  สามารถนําไปใชรวมกับอยางอื่นไดดี 4.01 4.00 3.91 3.55 3.53 3.85 
  ราคาไมแพง 4.26 4.43 4.29 4.16 4.44 4.30 
ตางจังหวัด       
  ออกแบบแปลกใหม 3.83 4.03 3.97 3.94 3.88 3.91 
  รูปแบบสวยถูกใจ 4.27 4.42 4.28 4.35 4.22 4.28 
  ความประณีต 3.85 3.85 3.89 4.08 3.81 3.89 
  สีสันสวยงาม 4.17 3.88 4.05 4.47 3.94 4.12 
  สามารถนําไปใชรวมกับอยางอื่นไดดี 3.99 3.52 4.01 3.60 3.68 3.80 
  ราคาไมแพง 4.22 4.06 4.45 4.33 4.14 4.25 
หมายเหตุ: คะแนนต่ําสุด =1 และสูงสุด = 5 
ที่มา : จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 จุดเดนของสินคาหัตถกรรม 

ในภาพรวมแลวผูบริโภคมีความคิดเห็นวา สินคาหัตถกรรมมีจุดเดนที่สําคัญอยูที่สีสัน รูป
แบบ และลวดลาย (44.03 – 63.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100) สวนความมีเอกลักษณไทย/ทองถิ่น และความ
เปนงานหัตถกรรม ซึ่งเปนเหตุผลหลักในการซื้อ (ดังไดกลาวแลวในหัวขอ 4.7.1) กลับเปนลักษณะที่ไมโดดเดน
ในงานหัตถกรรม นอกจากนี้สินคาหัตถกรรมในสายตาของผูบริโภค ยังแทบจะไมมีจุดเดนทางดานความประณีต 
(8.81 คะแนน) ซึ่งสะทอนวาสินคาหัตถกรรมยังไมมีคุณภาพเทาที่ควร (ตารางที่ 4.11)  
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ตารางที่ 4.11 จุดเดนของสินคาหัตถกรรมพื้นบานชิ้นที่ซื้อ ในความคิดเห็นของผูบริโภค 
     หนวย : คะแนน 

จักสานฯ ไมแกะสลักฯ เครื่องปนฯ กระดาษสาฯ ผาทอ รวม จุดเดนของสินคา 
(91)2/ (136) (135) (119) (189) (670) 

สีสัน 38.46 30.88 57.78 97.48 80.95 63.28 
รูปแบบ 40.66 28.68 40.00 54.62 61.38 46.42 
ลวดลาย 35.16 25.00 63.70 26.05 59.26 44.03 
มีเอกลักษณไทย/ทองถิ่น 15.38 25.74 24.44 27.73 65.08 35.52 
สวยงาม 16.48 51.47 42.22 39.50 15.34 32.54 
ใชสอยได/ ประโยชนใชสอย 52.75 42.65 28.89 18.49 17.99 30.00 
ราคาถูก 2.20 20.59 27.41 16.81 24.34 19.85 
งานหัตถกรรม 42.86 8.82 4.44 16.81 19.58 17.01 
ความแปลกใหม 16.48 32.35 14.81 18.49 5.29 16.57 
ขนาด 16.48 11.76 25.19 6.72 5.29 12.39 
รูปทรง 20.88 16.18 14.81 0.00 2.65 9.85 
ความประณีต 13.19 13.24 2.22 9.24 7.94 8.81 
มีไมเปนสวนประกอบ 0.00 25.00 1.48 2.52 1.59 6.27 
เนื้อผา 0.00 0.00 0.00 0.00 18.52 5.22 
วัสดุที่ใชตกแตงผลิตภัณฑ 6.59 11.76 0.74 3.36 3.17 4.93 
ใชเปนของฝากไดดี 0.00 4.41 3.70 3.36 7.94 4.48 
ดูเปนธรรมชาติ 12.09 0.00 0.00 15.97 0.00 4.48 
วัตถุดิบที่ใช 3.30 2.21 0.00 4.20 9.52 4.33 
ความคงทน 6.59 9.56 2.22 1.68 1.06 3.88 
ใชวัสดุธรรมชาติ 1.10 4.41 0.00 9.24 0.00 2.69 
หมายเหตุ :  1/ คะแนนเต็ม 100 
 2/ ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนคําตอบ          
ที่มา : จากการสํารวจและการคํานวณ 
 

เมื่อพิจารณารายผลิตภัณฑ สามารถสรุปจุดเดนของสินคาหัตถกรรมในความคิดเห็นของผู
บริโภค ไดดังนี้ 

1. ผาทอ : ผูบริโภคเห็นวาผาทอมีจุดเดนหลักอยูที่สีสัน (80.95 คะแนน) รองลงมา คือ ความ
เปนเอกลักษณไทย/ทองถิ่น และรูปแบบ ตามลําดับ 

2.  จักสาน : ประโยชนใชสอยเปนส่ิงที่โดดเดนที่สุดของเครื่องจักสานในสายตาผูบริโภค 
(52.75 คะแนน) สวนความเปนงานหัตถกรรม รูปแบบ และสีสัน มีความโดดเดนรองลงมา 

3.  เครื่องปนดินเผาและเซรามิค : ในสายตาของผูบริโภคแลว เครื่องปนดินเผาและเซรามิคมี
จุดเดนที่สุดอยูที่ลวดลาย (63.7 คะแนน) รองลงมา ไดแก สีสัน ความสวยงาม และรูปแบบ ตามลําดับ 
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4.  กระดาษสา : ผูบริโภคลงความเห็นวาจุดเดนที่สุดของกระดาษสา คือ สีสัน (97.48 
คะแนน) สวนรูปแบบและความสวยงามเปนลักษณะเดนรองลงมา 

5.  ไมแกะสลัก : ความสวยงามเปนส่ิงที่โดดเดนของไมแกะสลักในความเห็นของผูบริโภค 
(51.47 คะแนน) รองลงมา คือ ประโยชนใชสอย และความแปลกใหม ตามลําดับ 
 

4.7.3 ขอเสนอแนะของผูบริโภคเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบาน 

ผูบริโภคไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงสินคาหัตถกรรมพื้น
บานที่ตนเองซื้อเปนรายสินคาดังนี้ (ตารางที่ 4.12) 

1. จักสาน: ผูซื้อมีขอเสนอแนะหลายประการดวยกัน ประเด็นสําคัญที่สุด คือ ความประณีตของ
ชิ้นงาน (รอยละ 31.96) นอกจากนี้ยังเสนอใหปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรเพิ่มใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น และปรับระดับราคาซึ่งสูงเกินไป 

2. ไมแกะสลัก: ความประณีตของชิ้นงานเปนขอเสนอแนะสําคัญที่ไดรับจากผูซื้อ (รอยละ 26.43) 
รองลงมา คือ สีสัน และระดับราคาซึ่งสูงเกินไป ตามลําดับ 

3. เครื่องปนดินเผาและเซรามิค: ผูซื้อมีขอเสนอแนะหลายประการดวยสัดสวนที่กระจายระหวาง
รอยละ 1.84 – 25.77 ประเด็นสําคัญ 2 ประการ ที่ควรปรับปรุงมากที่สุด ไดแก สีสัน โดยเฉพาะอยางยิ่งควรปรับ
ใชสีใหเขมขึ้น/สดขึ้น และผลิตภัณฑควรมีลวดลายที่หลากหลายมากขึ้น อยางไรก็ตาม ความประณีตยังคงเปน
ส่ิงที่ควรปรับปรุงในงานเครื่องปนดินเผาและเซรามิค ในความคิดเห็นของผูซื้อเชนเดียวกับผลิตภัณฑอื่น ๆ 

4. กระดาษสา: ขอเสนอแนะที่สําคัญที่สุดของผูซื้อสําหรับงานกระดาษสา คือ ลวดลาย และรูป
แบบ (รอยละ 23.85 และ 21.54) โดยแนะนําใหผูผลิตเนนที่ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีสีสันที่
หลากหลายดวย โดยมีสัดสวนผูซื้อที่เสนอแนะเทาๆ กันกับประเด็นเรื่องความประณีตของชิ้นงาน (รอยละ 16.92) 
เปนที่นาสังเกตวา ผูที่ซื้อกระดาษสานั้นมีสัดสวนของผูที่เห็นวาควรปรับปรุงความประณีตนอยกวาในหัตถกรรม
ประเภทอื่น ในขณะที่ทางดานบรรจุภัณฑ มีผูซื้อที่เสนอใหปรับปรุงเปนสัดสวนที่พอสมควร (รอยละ 14.62) ซึ่ง
มากกวาในหัตถกรรมประเภทอื่น 

5. ผาทอ: การปรับปรุงความประณีต เปนขอเสนอแนะที่มีผูซื้อผาทอสวนใหญกลาวถึง (รอยละ 27) 
รองลงมา คือ สีสัน โดยเนนทั้งการปรับปรุงใหมีสีสันหลากหลายและควรใชสียอมที่มีคุณภาพ ซักแลวสีไมตก 
และควรปรับปรุงดานราคาไมใหสูงจนเกินไปและเหมาะสมกับคุณภาพ 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของสินคาหัตถกรรม พบวาประเด็นสําคัญ 2 ประการ ที่ควรปรับปรุงมาก
ที่สุด คือ ความประณีตของชิ้นงาน และสีสัน (รอยละ 24.38 และ 20.55) นอกจากนี้ผูซื้อยังเห็นควรเนนการปรับ
ปรุงดานลวดลาย และรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งความหลากหลาย อีกส่ิงหนึ่งผูซื้อที่ไมอาจมองขาม คือ ราคา
ของผลิตภัณฑ ซึ่งผูซื้อบางสวน (รอยละ 15.07) เห็นวาสินคาที่ตนเองซื้อนั้นแพงเกินไป เมื่อเทียบกับคุณภาพ 

ประเด็นที่นาสังเกต จากขอมูลที่สํารวจได คือ มีผูบริโภคเพียงสวนนอย (รอยละ 2.19 และ 6.99) 
ที่เห็นควรใหปรับปรุงทางดานความมีเอกลักษณทองถิ่นและบรรจุภัณฑของสินคาหัตถกรรม ทั้งนี้เปนไปไดวาผู
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บริโภคมีความรูเกี่ยวกับทองถิ่นคอนขางจํากัด คืออาจทราบวาเอกลักษณของภาคเหนือคืออะไร แตอาจไมทราบ
วาเอกลักษณของลําปางตางจากลําพูนและเชียงใหมอยางไร 
 
ตารางที่ 4.12 ขอเสนอแนะของผูบริโภคตอการปรับปรุงสินคาหัตถกรรมพื้นบาน 5 ประเภท 

หนวย : รอยละ 

ลักษณะ  จักสานฯ ไมแกะสลักฯ เครื่องปนฯ กระดาษสาฯ ผาทอ รวม 
สี 11.34 20.00 25.77 16.92 23.50 20.55 
  หลากหลาย  2.06 4.29 4.91 10.77 9.00 6.58 
  คุณภาพสี (สีตก) 2.06 0.71 6.13 0.77 9.00 4.38 
  ใหสีเขมขึ้น /สีสด 5.15 4.29 11.04 3.08 1.00 4.79 
  อื่นๆ 2.06 10.71 3.68 2.31 4.50 4.79 
ลวดลาย 8.25 11.43 23.93 23.85 17.00 17.53 
  หลากหลาย 6.19 10.00 14.11 11.54 7.00 9.86 
  ปรับปรุงรูปแบบ 1.03 0.00 4.91 3.08 2.50 2.47 
  ใหทันสมัยขึ้น 1.03 0.00 1.23 1.54 2.00 1.23 
  ใหโดดเดนขึ้น 0.00 0.71 0.61 2.31 0.50 0.82 
รูปแบบ 13.40 15.71 15.95 21.54 11.50 15.34 
  หลากหลาย  8.25 11.43 10.43 11.54 6.00 9.32 
  แบบใหม 2.06 3.57 2.45 3.08 1.50 2.47 
  ใหทันสมัยขึ้น 1.03 0.00 0.00 3.08 2.50 1.37 
ความเปนเอกลักษณ 0.00 2.86 1.84 2.31 3.00 2.19 
  เนนความเปนไทย 0.00 0.00 0.00 0.77 1.00 0.41 
  เอกลักษณทองถิ่น 0.00 0.71 1.23 1.54 1.00 0.96 
ประณีต 31.96 26.43 20.86 16.92 27.00 24.38 
ราคา 12.37 16.43 7.36 14.62 22.00 15.07 
ขนาด 8.25 5.71 6.75 13.85 12.00 9.45 
บรรจุภัณฑ 2.06 7.14 3.68 14.62 7.00 6.99 
หมายเหตุ : รอยละของจํานวนคําตอบ 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

4.8 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาหัตถกรรม 

 เหตุผลของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหัตถกรรมดังปรากฏในตารางที่ 4.9 และ 
4.10 นั้น มีรายละเอียดใหเห็นวา ผูซื้อใหความสําคัญตอเหตุผลหรือปจจัยใดมากนอยแตกตางกันอยางไร 
สําหรับสินคาเปนรายประเภทและสินคาหัตถกรรมโดยรวม ปจจัยเหลานี้มีลักษณะที่สามารถจัดเปนกลุมปจจัย
ได ตัวอยางเชน (ก) ปจจัยที่สะทอนคุณคาของศิลปะ (ข) ความมีเอกลักษณไทย (ค) ปจจัยสะทอนที่วิถีชีวิตพื้น
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บาน หากปจจัย (ก) (ข) และ (ค) อยูในกลุมปจจัยเดียวกันในเชิงสถิติจริงแลว การวางแผนการตลาดจะทําไดงาย
ขึ้นเมื่อพิจารณาปจจัยเดี่ยวตัวใดตัวหนึ่งแทนที่จะตองรูปจจัยเดี่ยวทุกๆ ตัว ดวยเหตุนี้สวนแรกของหัวขอนี้จึงนํา
เสนอผลการวิเคราะหการจําแนกกลุมปจจัยโดยอาศัยวิธี Factor Analysis และในสวนสองจะนําเสนอผลการ
วิเคราะหความสัมพันธของราคาสินคาหัตถกรรมกับปจจัยที่เกี่ยวของตอไป 

 ตัวแปรตางๆ ในตารางที่ 4.9 และ 4.10 บางตัวและตัวแปรเกี่ยวกับตัวผูบริโภคไดถูกนํามาวิเคราะหเพื่อ
จัดกลุมปจจัยดังตอไปนี้  
 

ตัวแปร ความหมาย และหนวย 
x1 สินคาหัตถกรรมตรงกับความจําเปนใชสอย  คะแนน 1 - 5 
x2 ความสามารถในการดัดแปลงใชสอยได  คะแนน 1 - 5 
x3 สินคาหัตถกรรมมีคุณคาทางศิลปะ  คะแนน 1 - 5 
x4 ผูซื้อตองการสงเสริมงานหัตถกรรม  คะแนน 1 - 5 
x5 สินคาหัตถกรรมมีเอกลักษณไทย  คะแนน 1 - 5 
x6 สินคาหัตถกรรมสะทอนวิถีชีวิตพื้นบาน  คะแนน 1 – 5 
x7 สินคาชิ้นนั้นๆ มีความแปลกใหม  คะแนน 1 – 5 
x8 สินคาชิ้นนั้นๆ มีรูปแบบถูกใจ  คะแนน 1 – 5 
x9 สินคาชิ้นนั้นๆ มีความประณีต  คะแนน 1 – 5 
x10 สินคาชิ้นนั้นๆ มีสีสันสวยงาม  คะแนน 1 – 5 
x11 ผูซื้อเปนชาย = 0 เปนหญิง = 1 
x12 รายไดสวนบุคคล บาท / เดือน 
x13 อายุของผูซื้อ       ป 
x14 ระดับการศึกษา      ป 
x15 ผูซื้อชอบงานศิลปะ     1 – 5 คะแนน 
x16 จํานวนครั้งผูซื้อทองเที่ยวในประเทศตอป 
x17 ผูซื้อเปนคนในพื้นที่  = 0 เปนนักทองเที่ยว  = 1 

(หมายเหตุ : กลุมปจจัยในความหมายของ Factor Analysis เรียกวา factor สวนปจจัยในตารางที่ 4.9 และเหตุ
ผลในตารางที่ 4.10 ในความหมายของ Factor Analysis เรียกวาตัวแปร หรือ  variable) 

 จากการวิเคราะหเพื่อจัดกลุมปจจัย ของเหตุผลของการซื้อสินคาหัตถกรรมและตัดสินใจเลือกซื้อตัวสิน
คาชิ้นใดชิ้นหนึ่ง (ตารางภาคผนวก ก.1 – ก.3) พบวาปจจัยที่เกาะกลุมเปนกลุมปจจัย (factor) เดียวกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติมีดังตอไปนี้ 

F1 : กลุมปจจัยที่ 1 “กลุมศิลปวัฒนธรรม” ประกอบดวยตัวแปรตามลําดับความสําคัญคือ (1) ความ
มีเอกลักษณไทย (2) การสะทอนวิถีชีวิตพื้นบาน (3) ความตองการสงเสริมงานหัตถกรรม และ 
(4) คุณคาทางศิลปะ 
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F2 : กลุมปจจัยที่ 2 “กลุมคุณลักษณะเฉพาะตัวสินคา” ประกอบดวย (1) ความประณีต (2) รูปแบบ
สวยถูกใจ (3) สีสันสวยงาม (4) แปลกใหม ตามลําดับ 

F3 : กลุมปจจัยที่ 3 “ฐานะทางเศรษฐกิจของผูซื้อ” มีปจจัยสําคัญคือ รายไดเทานั้น 
F4 : กลุมปจจัยที่ 4 “ภูมิลําเนา” ไดแก การเปนคนในทองถิ่นหรือนักทองเที่ยว 
F5 : ปจจัยกลุมที่ 5 “ลักษณะของผูซื้อและอื่นๆ” ตัวแปรที่มีความสําคัญในกลุมนี้ไดแก ระดับการ

ศึกษา (x14) ความเปนผูชอบงานศิลปะ (x15) รายได (x12) และการทองเที่ยว (x16) (อยางไรก็ตาม
คาสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธในกลุมคอนขางต่ํา) และอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ ทั้งหมด (x1 
– x17) มีอิทธิพลรวมใหเกิดกลุมปจจัยนี้อยางมีนัยสําคัญดวย 

 ผลจากการวิเคราะหแยกปจจัยดังกลาวนี้ จะนําไปใชวิเคราะหแบบจําลอง Hedonic Price Equation 
(HPE) ซึ่งเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณสมบัติของผลิตภัณฑหัตถกรรมกับราคา โดยทั่วไปชวยให
ทราบถึงคุณคาหรือระดับความพอใจ (ที่จะจาย) ที่ผูบริโภคใหแกสินคาที่ตนซื้อ โดยระบุไดวาคุณลักษณะของสิน
คา (ไดแก ความสวย ขนาด ฯลฯ) แตละคุณลักษณะมีคุณคาเปนตัวเงินเทาไร 
  

แบบจําลอง hedonic price1 2 เขียนไดดังนี้  

      ck

i
uoxibaP +∑
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++=
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 เมื่อ P  =   ราคาสินคาตอหนวย 
 x  =   คุณลักษณะของสินคา ตลอดจนลักษณะของผูบริโภคหรือปจจัยอื่นๆ ที่อาจสะทอน

กลุมลูกคาเปาหมาย 
   
 แตเนื่องจากสินคาหัตถกรรมมีหลากหลายชนิด จึงมีความแตกตางทั้งในดานประเภทของสินคา (ไม
แกะสลัก จักสาน ผาทอ เครื่องปนดินเผา หรือกระดาษสา) และแตละประเภทยังมีขนาดที่ตางกัน คุณภาพตาง
กัน ฯลฯ ดังนั้นการใชราคาตอชิ้นในรูปตัวเงิน (บาท) จึงใหผลการวิเคราะหที่ไมส่ือความหมาย ดวยเหตุนี้จึงจํา
เปนตองแปลงราคาใหอยูในรูปที่สามารถเปรียบเทียบกันไดระหวางสินคาตางๆ เหลานี้ โดยใชระดับราคาที่ผูซื้อ
พอใจที่จะจายใหแกสินคาชิ้นนั้นๆ ในระดับคะแนน 1 ถึง 10 ตามระดับความพอใจ  

 สําหรับปจจัย (factor) ตางๆ ไดแก F1…F5 เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดมูลคาที่ผูซื้อยินดีจะ
จายนั้นไดอธิบายไปแลวขางตน เหตุผลสําคัญที่ทําใหตองใชกลุมปจจัย (factor) แทนตัวแปรแตละตัว (x) ก็
เพราะตัวแปรตางๆ (x1…x17) หลายตัวมีความสัมพันธกันเองสูงและเกิดปญหา (multicollinearity) การวิเคราะห 

                                                        
1 Unnevehr,L. (1992). “Methodologies for Measuring Consumer Preferences and /welfare Effects of Improvement.” Consumer Demand for Rice Grain 

Quanlity edited by L. Unnevehr, B. Duff, and B. Juliano: 21-33.   
2 Ladd, G.G. and V. Suvannunt. (1976). “A Model of Consumer Goods Characteristics.” American Journal of Agricultural Economics. 58: pp.504-510. 
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HPE จึงจําเปนตองดําเนินการเปนสองขั้นตอนคือ ขั้นแรกจัดกลุมปจจัย และทําการพยากรณคา (predicted 
value) ของคา factor ตางๆ และขั้นตอนที่ 2 นําคาพยากรณมาใชในการวิเคราะหแบบจําลอง HPE 5F̂...1F̂

ตัวแปรราคา 
 ราคาของสินคาหัตถกรรมในรูประดับราคา 1.0 – 10.0 มีคาเฉลี่ย 0.76 คาต่ําสุด 2 และคาสูงสุด 10 
ระดับราคาระดับสูง (8 – 10) มีประมาณรอยละ 60 ของจํานวนตัวอยางรอยละ 36 ใหระดับราคาปานกลาง (5 – 
7) และมีเพียงรอยละ 4 ที่ใหระดับราคา 2 – 4 (ตารางที่ 4.13) 
 
ตารางที่ 4.13 การกระจายของระดับราคาที่ผูซื้อยินดีจาย 

ระดับราคา ระดับคะแนน ความถี่ % ความถี่สะสม % 
ต่ํา 2 3 .4 .4 
 3 15 2.1 2.5 
 4 13 1.8 4.3 
ปานกลาง 5 78 10.8 15.1 
 6 48 6.6 21.7 
 7 133 18.4 40.2 
สูง 8 238 33.0 73.1 
 9 83 11.5 84.6 
 10 111 15.4 100.0 

เฉล่ีย 7.6    
รวม 72.2 100.0  

ที่มา : จากการคํานวณ 
 ตัวแปรระดับราคาสินคา (P) ถูกแบงเปน 3 ระดับคือ  ระดับต่ํา  P = 0 
       ระดับปานกลาง P = 1 
       ระดับสูง  P = 2 

 แบบจําลอง hedonic price equation เพื่อการวิเคราะหเขียนใหมไดดังนี้ 
 
   P uFFFFF 55443322110 +α+α+α+α+α+α=  
 
 และเมื่อใชเทคนิคการวิเคราะห multinomial logit model ผลการวิเคราะหพบวา สามารถพยากรณ
ระดับราคาไดรอยละ 62.19 (prediction R2) โดยแบบจําลองพยากรณระดับราคาสูงไดดีถึงรอยละ 88 สามารถ
พยากรณระดับราคาปานกลางไดรอยละ 26.6 แตไมสามารถพยากรณราคาต่ําไดเลย (ตารางที่ 4.14) 
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 สําหรับราคาระดับสูง :  
กลุมปจจัยที่มีความสัมพันธกับราคาระดับสูงอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% ขึ้นไปมี 2 

ปจจัยคือ (1) F2 หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวสินคาที่ผูซื้อเห็นวาสินคามีความประณีต รูปแบบสวยงามถูกใจ 
มีสีสันสวยงามและมีรูปแบบแปลกใหม เมื่อผูซื้อเห็นวาสินคามีคุณสมบัตินี้มากก็จะใหราคาสูง (ตารางที่ 4.14) 
(ทั้งนี้เมื่อปจจัยอื่นๆ คงที่) และ (2) ระดับรายไดของผูซื้อ (F3) เมื่อผูซื้อมีรายไดสูงจะมีแนวโนมที่จะใหราคาสูงขึ้น 
(ทั้งนี้เมื่อปจจัยอื่นๆ คงที่) สวนกลุมปจจัย F5 ซึ่งสะทอนลักษณะประจําตัวของผูซื้อบางสวนและปจจัยอื่นๆ เชน 
ประโยชนใชสอยของสินคา ความสามารถในการดัดแปลงใชสินคา ฯลฯ มีอิทธิพลตอการใหราคาโดยรวมในทาง
ลบ (ที่ระดับความเชื่อม่ัน 83%) เนื่องจากปจจัยมีอิทธิพลจากตัวแปรหลายตัวดวยกัน การตีความจึงไมชัดเจน
เทาที่ควร แตดวยขนาดความสําคัญของตัวแปรใน F5 ที่ตางกันก็อาจคาดไดวาเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้น (x14) 
และความเปนผูนิยมศิลปะมีมากขึ้น (x15) ผูซื้อมีแนวโนมที่จะใหราคาต่ําลง ทั้งนี้เปนไปไดวา ผูซื้อจะมีความ
พิถีพิถันในการเลือกและกําหนดราคา 

 อิทธิพลของกลุมปจจัยที่มีตอราคา สามารถอานไดจากผลอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกลุมปจจัย 
1 หนวย ที่เรียกวาผลกระทบสวนเปลี่ยนแปลงหรือ marginal effect (ในตารางที่ 4.15) สําหรับกลุมปจจัย F2 นั้น
แสดงวา เมื่อคุณสมบัติเฉพาะตัวสินคาดีขึ้น 1 หนวย (1 คะแนน) ผูซื้อจะใหราคาสูงขึ้น 0.1376 สวนผลกระทบ
ของกลุมปจจัย F5 เปล่ียนไป 1 หนวย ทําใหราคาลดลง .0796 และกลุมปจจัยศิลปวัฒนธรรม (F1) เพิ่มขึ้น 1 
คะแนน ทําใหผูซื้อใหราคาสูงขึ้น .0331 

 สําหรับระดับราคาปานกลาง : 
 กลุมปจจัยที่มีความสัมพันธกับราคาปานกลางนี้ มีระดับนัยสําคัญประมาณ .17 ถึง .24 (นั่นคือ มี
ความเชื่อม่ันที่ 80% โดยประมาณ) ซึ่งไดแกปจจัย F3, F2 และ F4 ตามลําดับ ซึ่งแปลความหมายไดวา เมื่อ
ระดับรายไดสูงขึ้นและลักษณะเฉพาะตัวสินคาดีขึ้น ผูซื้อมีแนวโนมที่จะใหราคาสูงขึ้น แตผูที่เปนนักทองเที่ยวมี
แนวโนมที่จะใหราคาต่ํากวาผูซื้อในทองถิ่น (ตารางที่ 4.15) 

 สําหรับระดับราคาต่ํา : 
 จากการวิเคราะหผลกระทบสวนเปลี่ยน (marginal effect) ของกลุมปจจัยในตารางที่ 4.15 พบวามี
เพียงกลุมปจจัย F2 และ F3 ที่มีนัยสําคัญ แตผลกระทบเปนไปในทางลบซึ่งไมนาเชื่อถือ และแบบจําลองไม
สามารถพยากรณการใหราคาของกลุมนี้ได อยางไรก็ตามผูบริโภคตัวอยางของกลุมนี้ซึ่งมีเพียงรอยละ 4 ของ
จํานวนตัวอยางเทานั้น (หมายเหตุ : จากการแจกแจงลักษณะของผูบริโภคที่ใหราคาระดับต่ําพบวา สวนใหญ
เปนผูมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน (รอยละ 35) มีอายุต่ํากวา 25 ป (รอยละ 23) เกือบคร่ึงหนึ่งเปนคนใน
พื้นที่ (รอยละ 48) แมวาจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงรอยละ 48 และชอบงานศิลปะ (รอยละ 45) ของ
จํานวนตัวอยาง 31 คน (หรือรอยละ 4 ของตัวอยางรวม) (โปรดดูภาคผนวก ก.) 
 
 
 
 

 



136 การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบานในภาคเหนือตอนบน 

 

ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห Multinomial Logit Model สําหรับระดับราคาสินคาหัตถกรรม 
Variable Coefficient b/St.Er. P[|Z|>z] 

Characteristics in numerator of Prob [Y = 1]    
 Constant   2.2817 10.223 0 
 F1: ศิลปวัฒนธรรม     -0.1393 -0.698 0.4849 
 F2: ลักษณะเฉพาะตัวสินคา 0.2466 1.286 0.1984 
F3: ระดับรายได  0.3397 1.368 0.1712 
F4: ภูมิลําเนา      -0.3518 -1.249 0.2116 
F5: ปจจัยอื่นๆ      -0.0625 -0.217 0.8282 

Characteristics in numerator of Prob [Y = 2]    
Constant   2.8162 12.85 0 
F1: ศิลปวัฒนธรรม     0.0126 0.063 0.9497 
F2: ลักษณะเฉพาะตัวสินคา         0.8008 4.133 0 
F3: ระดับรายได      0.3991 1.613 0.1067 
F4: ภูมิลําเนา      -0.2844 -1.018 0.3087 
 F5: ปจจัยอื่นๆ      -0.3905 -1.366 0.1718 

ที่มา : จากการคํานวณ 
 
ตารางที่ 4.15 ผลกระทบสวนเปล่ียน (marginal effect) สําหรับราคาระดับต่ํา ปานกลางและสูง 
ระดับราคา Variable Coefficient b/St.Er. P[|Z|>z] 
          Marginal effects on Prob[Y = 0] 
ต่ํา Constant  -0.0917 -3.333 0.0009 
 F1: ศิลปวัฒนธรรม     0.0015 0.223 0.8237 
 F2: ลักษณะเฉพาะตัวสินคา   -0.0209 -2.249 0.0245 
 F3: ระดับรายได      -0.0132 -1.357 0.1747 
 F4: ภูมิลําเนา      0.0108 1.060 0.2892 
  F5: ปจจัยอื่นๆ      0.0094 0.918 0.3584 
          Marginal effects on Prob[Y = 1] 
ปานกลาง Constant  -0.0861 -3.238 0.0012 
 F1: ศิลปวัฒนธรรม     -0.0346 -1.751 0.0799 
 F2: ลักษณะเฉพาะตัวสินคา   -0.1167 -4.952 0.0000 
 F3: ระดับรายได      -0.0084 -0.435 0.6636 
 F4: ภูมิลําเนา      -0.0191 -0.718 0.4729 
  F5: ปจจัยอื่นๆ      0.0701 2.447 0.0144 
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ตาราง 4.15 (ตอ) 
ระดับราคา Variable Coefficient b/St.Er. P[|Z|>z] 
          Marginal effects on Prob[Y = 2] 
สูง Constant  0.1778 15.874 0.0000 
 F1: ศิลปวัฒนธรรม     0.0331 1.634 0.1023 
 F2: ลักษณะเฉพาะตัวสินคา   0.1376 5.829 0.0000 
 F3: ระดับรายได      0.0217 1.073 0.2832 
 F4: ภูมิลําเนา      0.0083 0.304 0.7612 
  F5: ปจจัยอื่นๆ      -0.0796 -2.746 0.0060 

Predicted 
Actual 0 1 2 Total Prediction Accuracy 

0 0 9 22 31 0 
1 0 69 190 259 26.64 
2 0 52 380 432 87.96 

Total 0 130 592 722 62.19 
ที่มา : จากการคํานวณ 
 

4.9 สรุป 

 การสํารวจผูบริโภคทั้งในดานพฤติกรรมการซื้อ/การบริโภค ตลอดจนทัศนคติของผูซื้อไดใหขอมูลที่เปน
ประโยชนอยางมากตอการชี้แนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมโดยเฉพาะ สําหรับผลิตภัณฑ 5 
ประเภทนี้ ในการกําหนดราคาที่ผูซื้อยินดีจะจายใหแกสินคาหัตถกรรมนั้น ผูซื้อใหคุณคาตอลักษณะเฉพาะตัว
ของสินคาเปนสําคัญมากกวาความเปนศิลปวัฒนธรรมของงานหัตถกรรม ทั้งนี้เปนไปไดอยางยิ่งวาการตัดสินใจ
ซื้อและใหราคาไดเกิดขึ้นเปน 2 ขั้นตอน คือขั้นแรก การที่ตองการซื้อสินคาหัตถกรรมจะตัดสินใจซ้ือเนื่องจาก
ความเปนงานหัตถกรรมที่สะทอนศิลปวัฒนธรรมแตการใหราคาขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะตัวของราคาสินคาเปน
หลัก 
 

(1) สัดสวนคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑหัตถกรรมของผูซื้อเกือบรอยละ 50 อยูที่รอยละ 5-10 ของ
คาใชจายในครัวเรือน ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่ไมนอยจนเกินไป แตแนวโนมในระยะ 3 ป (2543-
2545) ปรากฏวาผูที่ซื้อในสัดสวนต่ํากวานี้มีการซื้อมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของตลาด
สําหรับสินคาหัตถกรรม และความสนใจของผูบริโภคที่มีมากขึ้น 

(2) สัดสวนคาใชจายไมไดสัมพันธกับรายไดอยางมีนัยสําคัญ แสดงวาผูมีรายไดมากมิไดซื้องาน
หัตถกรรมมากขึ้นตามระดับรายได แมจะไมไดมีสัดสวนคาใชจายลดลงก็ตาม ขอมูลนี้ชี้ใหเห็นวา
ผูมีรายไดมากซื้อมากขึ้น แตไมมากตามระดับรายไดสําหรับสินคาที่มีอยูในปจจุบัน ดังนั้นหาก
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ตองการใหสัดสวนของผูมีรายไดสูงเพิ่มขึ้น สินคาหัตถกรรม (ซึ่งไมใชสินคาจําเปน) จะตองอาศัย
กลยุทธหลายอยาง เพื่อดึงใหผูมีรายไดหันมาสนใจซื้อ ซึ่งตองพิจารณาจากทัศนะในรายละเอียด 

(3) ผูบริโภคนอกพื้นที่และในพื้นที่ซื้อผลิตภัณฑหัตถกรรมเปนของฝากประมาณรอยละ 25 ของมูล
คาที่ซื้อ สวนมากเปนผลิตภัณฑขนาดเล็ก มูลคาตอช้ินไมสูง และพกพางาย เชน กระดาษสา ผลิต
ภัณฑไมแกะสลัก เปนตน 

(4) มูลคาในการซื้อผลิตภัณฑหัตถกรรมตอรายเฉลี่ยที่ 2,733 บาท สําหรับผูซื้อที่มาจากตางถิ่น การ
ที่มูลคาเฉลี่ยสูงนั้นเกิดจากการซื้อเฟอรนิเจอรไมแกะสลัก และผลิตภัณฑไมแกะสลัก ซึ่งนําไปใช
เอง 

(5) ผาทอเปนผลิตภัณฑยอดนิยมของผูบริโภคทั้งสองกลุม และผลิตภัณฑไมแกะสลักเปนที่นิยมที่สุด
ของผูมาเยือน ขอมูลนี้สะทอนความเปนผลิตภัณฑเอกลักษณของทองถิ่น แมวาผลิตภัณฑผาจะมี
อยูโดยทั่วไปทุกภาค แตมีความแตกตางในดานลวดลาย 

(6) ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหัตถกรรม มี 3 วิธี ตามลําดับความสําคัญ คือ กอนซื้อมีการ
ไตรตรอง (รอยละ 57 ของผูตอบ) เกิดจากแรงกระตุนดวยความสะดุดตาของตัวผลิตภัณฑ (รอย
ละ 27-41) และตั้งใจจากบานที่จะซื้อ (รอยละ 5-33) ทั้งนี้โดยแตกตางกันตามแตประเภทของ
ผลิตภัณฑ (ดังตัวเลขในวงเล็บ) มีเพียงผลิตภัณฑเดียวที่ผูซื้อระบุวาซื้อเพราะประทับใจในตัวผู
ขาย ขอมูลนี้เปนประโยชนตอการกําหนดกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งนี้โดยตองพิจารณา
ประกอบกับทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑแตละประเภทดวย 

อยางไรก็ตาม อาจกลาวโดยรวมไดวา ความสะดุดตาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูซื้อสวนมาก
ตัดสินใจซื้อ เพราะสินคาเปนงานหัตถกรรม ความสวยงามจึงเปนส่ิงสําคัญ แตการไตรตรองมีสัด
สวนสูงกวา นั่นเปนเพราะผูซื้อมีเหตุผลเชิงเศรษฐกิจประกอบการตัดสินใจ ซึ่งภาพ/รูปลักษณของ
สินคาที่สะดุดตายอมเปนสวนหนึ่งดวย ดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑจึงเปนกลยุทธสําคัญ 
นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นวา พนักงานขายไมมีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมการขายเลย ดังนั้นผู
ประกอบการควรปรับกลยุทธในดานนี้ใหเกิดประโยชนตอการขายของตนตอไป 

(7) ผูบริโภคซื้อสินคาหัตถกรรมเพราะเหตุผลสําคัญหลายประการตามลําดับ คือ ตองการสงเสริม
งานหัตถกรรม เห็นคุณคาทางวัฒนธรรม เอกลักษณ และวิถีชีวิตทองถิ่น และเห็นวาเปนของฝาก
ที่ดี คําตอบเหลานี้สวนหนึ่งสะทอนใหเห็นวานโยบายสงเสริมการใชสินคาไทย (เชน OTOP) เปน
แนวทางที่ไดผล และควรดําเนินนโยบายการสงเสริมเอกลักษณ ฯลฯ เหลานี้อยางตอเนื่อง 

(8) จุดเดนของสินคาหัตถกรรมที่ผูบริโภคเลือกซื้อเปนการใหขอมูลที่มีประโยชนตอการออกแบบผลิต
ภัณฑเปนอยางยิ่ง และมีความแตกตางกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ เชน สําหรับผาทอ และ
ผลิตภัณฑกระดาษสา จุดเดนอยูที่สีสัน ซึ่งควรมีความหลากหลายและสดใส (สําหรับกลุมตลาด
เปาหมาย) เครื่องปนดินเผาชิ้นที่ซื้อมีจุดเดนที่ลวดลาย เปนตน 

(9) ผูบริโภคใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑซึ่งสอดคลองกับวิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑอยางนา
สนใจ และเปนประโยชนตอการพัฒนาผลิตภัณฑ กลาวคือ ทุกผลิตภัณฑตองเพิ่มความประณีต 
รองลงมา คือ สี ลวดลาย รูปแบบ และราคา สวนบรรจุภัณฑมีความสําคัญนอยที่สุด 
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(10) ในการกําหนดราคาที่ผูซื้อยินดีจะจายใหแกสินคาหัตถกรรมนั้น ผูซื้อใหคุณคาตอลักษณะเฉพาะ
ตัวของสินคาเปนสําคัญมากกวาความเปนศิลปวัฒนธรรมของงานหัตถกรรม ทั้งนี้เปนไปไดอยาง
ยิ่งวาการตัดสินใจซื้อและใหราคาไดเกิดขึ้นเปน 2 ขั้นตอน คือขั้นแรก การที่ตองการซื้อสินคา
หัตถกรรมจะตัดสินใจซื้อเนื่องจากความเปนงานหัตถกรรมที่สะทอนศิลปวัฒนธรรมแตการให
ราคาขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะตัวของราคาสินคาเปนหลัก 
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