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บทคดัย่อ

	 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มท่ีส่งผลต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง	จงัหวดัแพร่	กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา

คือ	ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้า้หมอ้หอ้ม	จ�านวน	400	คน	เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ	เคร่ืองมือท่ีใช	้

คือ	แบบสอบถาม	โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา	ร้อยละ	ค่าเฉล่ียเลขคณิต	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และ	วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัและสมการโครงสร้างดว้ยเทคนิค	SEM	

	 ผลการวจิยัพบวา่	1)	ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นดา้นค่านิยมต่อ

การใชผ้า้หมอ้หอ้มและดา้นส่วนประสมทางการตลาด	ในระดบัมาก	2)	ผลการวเิคราะห์

ดว้ยสมการโครงสร้าง	พบวา่	ค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มมีความสมัพนัธ์เชิงบวกทางตรง

กับส่วนประสมทางการตลาด	 และโมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับขอ้มูล 

เชิงประจกัษ	์โดยพิจารณาจาก	ค่าไคสแควร์	เท่ากบั	18.71	ท่ีองศาอิสระเท่ากบั	13	ค่า	p-value	

เท่ากบั	 0.132	ดชันี	GFI	 เท่ากบั	 0.99	 ค่า	RMSEA	 เท่ากบั	 0.032	 ซ่ึงอธิบายไดว้า่	 ปัจจยั 

ค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

ผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง	จงัหวดัแพร่	โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั	1.00	

 

ค�าส�าคญั: ค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้ม,	ส่วนประสมทางการตลาด,	ผา้หมอ้หอ้ม
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Abstract

	 This	 research	 aimed	 to	 investigated	 the	 value	 of	 using	Morhom	 affecting	 

the	marketing	mixed	of	consumers	in	Muang	district,	Phrae	province.	The	sample	size	

that	used	in	this	research	was	400	samples.	The	procedure	of	this	research	was	comprised	

of	quantitative	research	method	with	questionnaires.	The	statistic	methods	used	in	data	

analysis	were	Descriptive	Statistics	to	find	percentage,	average,	standard	deviation	and	

Confirmatory	Factor	Analysis	:	CFA	and	Structural	Equation	Modeling:	SEM	by	Lisrel.	

	 According	to	the	research	result,	most	respondents	have	opinion	about	value	of	

using	Morhom	and	marketing	mixed	with	high	levels.	In	addition,	the	analysis	model	

employed	was	congruence	with	empirical	data	at	a	high	degree	with	chi-square	=	18.71,	

degree	of	freedom	=	13,	P-value	=	0.132,	GFI	=	0.99,	AGFI	=	0.97	successively.	It	can	be	

descripted	by	 the	value	of	using	Morhom	have	a	 statistically	 significant	direct	effect	 

on	the	marketing	mixed	and	the	total	effect	equal	1.00

	 The	recommendation	of	this	was	that	the	entrepreneurs	of	Morhom	business	 

in	Muang	 district,	 Phrae	 province,	 especially	 leaders	 should	 be	 aware	 to	 build	 

the	good	value	of	using	Morhom	by	delivering	the	benefits	of	use	for	more.	Moreover,	

the	product	development	with	marketing	mixed	should	focus	on	quality	coupled	with	 

a	boost	sales.	In	order	to	satisfy	the	consumers	to	use	Morhom	will	affect	the	happiness,	

pleasure,	social	recognition	and	a	sense	of	accomplishment.

Keywords: Core	Value	of	using	Morhom,	Marketing	Mixed,	Morhom

บทน�า

	 อุตสาหกรรมท่ีส�าคญัในจงัหวดัแพร่	 นอกจากสินคา้จ�าพวกเฟอร์นิเจอร์และ 

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีผลิตจากไมแ้ลว้	ยงัมีสินคา้ท่ีสร้างช่ือเสียงและรายไดใ้หก้บัจงัหวดั

เป็นจ�านวนมาก	นัน่คือ	 ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือนจ�าพวกผา้ซ่ินตีนจก	และการเยบ็เส้ือผา้

ส�าเร็จรูป	 โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจาก	 "ผา้หมอ้ห้อม"	 ซ่ึงถือเป็นการน�าภูมิปัญญา 

ชาวบา้นท่ีมีมาอยา่งยาวนานดว้ยการน�าทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต

สินคา้	 ซ่ึงถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ
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และสังคมของจังหวดัแพร่	 ท�าให้เกิดแนวทางในการพฒันาศกัยภาพด้านการตลาด	 

การผลิตสินคา้	และการจดัการดา้นการท่องเท่ียวใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัแพร่	(พ.ศ.	2557	-	2560)	ไดก้ล่าวถึงการด�าเนินการทบทวน

แผนพฒันาจงัหวดัแพร่	 โดยการบูรณาการการท�างานร่วมกบัทุกภาคส่วนและค�านึงถึง 

ความเช่ือมโยงกบันโยบายการบริหารจงัหวดั	ท่ีใหค้วามส�าคญักบั	ยทุธศาสตร์การเกษตร	

การท่องเท่ียว	การศึกษาและการพฒันาอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน	ภายใตว้ิสัยทศัน์ของ

จงัหวดัท่ีวา่	"เมืองแพร่น่าอยู	่ประตูลา้นนา	เศรษฐกิจกา้วหนา้	ประชาเป็นสุข"	(ส�านกังาน

จงัหวดัแพร่.	2558.	ออน-ไลน	์:	ค �าน�า)	และพนัธกิจเพื่อการพฒันาการสร้างรายไดจ้ากการ

ท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัการส่งเสริมและการอนุรักษสื์บสานวฒันธรรม	ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน	

อีกทั้ง	การส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(ส�านกังานจงัหวดัแพร่.	2558.	 

ออน-ไลน	์:	34)

	 จังหวดัแพร่ภายใต้การสนับสนุนของนโยบายภาครัฐเก่ียวกับการพฒันา 

ศิลปหตัถกรรมและผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ทั้งการส่งเสริมองคค์วามรู้สมยัใหม่	

การยกระดบัมาตรฐานและการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน	 รวมถึงการส่งเสริมการตลาด	ทั้งน้ี	 

เพ่ือใหเ้กิดความอยูดี่กินดี	และมีความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง	ดว้ยการส่งเสริม

การใชผ้ลิตภณัฑ์	 "ผา้หมอ้ห้อม"	 ซ่ึงถือเป็นสินคา้ท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ท่ีทรงคุณค่าของจงัหวดัแพร่	อีกทั้ง	ยงัเป็นผา้พ้ืนถ่ินท่ีใชก้นัมาอยา่งยาวนาน	แสดงใหเ้ห็น

ถึงค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดีซ่ึงควรอนุรักษไ์ว	้เน่ืองจากปัจจุบนัพบวา่เกิดค่านิยมดา้นการ

แต่งกายท่ีผิดๆ	จนกระทัง่เกิดเป็นประเดน็ปัญหา	 เช่น	การท่ีมีคนตั้งขอ้สังเกตวา่เยาวชน	

หรือวยัรุ่นหญิงมีความกลา้ในการแต่งกายกนัมากข้ึน	โดยเฉพาะเคร่ืองแบบชุดนกัศึกษา	

ทั้งเส้ือและกระโปรงตอ้งฟิตจนปริหรือรัดรูปร่างจนไม่ส่งผลดีกบัภาวะสุขภาพของผูส้วมใส่	

มองดูแลว้น่าจะตอ้งทนอึดอดักบัการสวมใส่อยู่ไม่น้อย	 และปัจจุบนันักศึกษาจ�านวน 

ไม่น้อยมีรสนิยมในการแต่งกายท่ีไม่เหมาะสมและถือเป็นแฟชั่น	 โดยไม่ค�านึงถึง 

กฎระเบียบและรูปแบบท่ีถูกตอ้ง	 รวมถึงประพฤติตามกนัโดยไม่ค�านึงถึงความเหมาะสม

กบับุคลิกภาพของตนเอง	จึงเกิดภาพลกัษณ์การแต่งกายท่ีไม่สวยงาม	ไม่เหมาะสม	ผูพ้บเห็น

ต่างวิพากษว์ิจารณ์กนัอย่างไม่รู้จบ	 (ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัก�าแพงเพชร	 2554	 :	 

ออน-ไลน)์	ทั้งน้ี	เพราะค่านิยมการแต่งกาย	มีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีผา่นมา	ซ่ึงอาจ

เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจในรากฐานการด�าเนินชีวิตของผูอ้อกแบบ	 ซ่ึงไม่อาจ

เขา้ใจวา่เส้ือผา้แบบไหนท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะใด	 ส่งผลใหเ้ร่ิมมีสถาบนัต่าง	ๆ	 เขา้มา 

ส่งเสริมในเร่ืองค่านิยมท่ีดีในการแต่งกาย	โดยมีการสนบัสนุนใหใ้ชผ้า้ไทย	หรือแต่งกาย
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ในชุดไทย	ใน	1	วนัต่อสปัดาห์	ซ่ึงถือเป็นความคิดท่ีดีท่ีมีสถาบนัใหก้ารรณรงคแ์ละส่งเสริม

ค่านิยมท่ีดี	ทั้งน้ี	 ถือเป็นการปลกูฝัง	การจูงใจ	และการสร้างค่านิยมท่ีดีงามใหก้บัเยาวชน	

อีกทั้ง	 วีระ	 โรจน์พจนรัตน์	 (2558	 :	 ออน	 -	 ไลน์)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม	 

ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการต่ืนตวัรณรงคก์ารสวมใส่ผา้ไทยเพ่ือการส่งเสริมและเชิญชวนใหค้น

ไทยแต่งกายดว้ยผา้ไทย	หรือ	ผา้พ้ืนถ่ิน	ทั้งน้ี	จงัหวดัแพร่ถือเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีวฒันธรรม

ทางการแต่งกาย	 คือ	การสวมใส่ผา้หมอ้หอ้ม	แต่ปัจจุบนัคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีไดค่้อยๆ	

เลือนหายไปจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ	ส่งผลกระทบต่อดา้นค่านิยมและ

วฒันธรรม	 ซ่ึงหากไม่อนุรักษไ์ว	้ ส่ิงท่ีดีงามเหล่าน้ีก็จะหายไป	ดงันั้น	 การสนบัสนุนน้ี 

ส่งผลต่อการตลาดผา้หมอ้หอ้มจ�านวนมาก	 ท่ีตอ้งเร่งหาแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์

เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค	 เน่ืองจากการท่ีเป็นเพียงผา้พ้ืนถ่ิน	ดงันั้น	 

หากตอ้งเร่งปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนยอ่มส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการ	ผูบ้ริโภค

และตลาดผา้หมอ้หอ้มในจงัหวดั	(ส�านกังานคลงัจงัหวดัแพร่.	2558.	ออน-ไลน	์:	2)	ดงันั้น	

จึงมีความจ�าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งทราบถึงขอ้มูลสถานการณ์ทางการตลาดผา้หมอ้ห้อม 

ในปัจจุบนัวา่มีความเคล่ือนไหวอยา่งไร	ทั้งน้ี	เพ่ือเป็นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค	อีกทั้ง	

การแสวงหาขอ้มลูเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภควา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีท�าใหผู้บ้ริโภค

หนัมาใชผ้า้หมอ้หอ้มเป็นเคร่ืองแต่งกาย	ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการส�ารวจขอ้มูลจะท�าใหเ้กิดความรู้

ความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางการตลาดแนวโนม้ความนิยมและขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริโภค

ในสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั	 ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ระกอบการผา้หมอ้ห้อมสามารถน�าขอ้มูล 

เหล่าน้ีไปพิจารณาเพื่อวางแผนส่วนประสมทางการตลาดและแผนธุรกิจต่อไป

	 จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้	ท�าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัค่านิยมต่อการ 

ใช้ผา้หมอ้ห้อมท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัแพร่	 

เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาความยัง่ยนืทางดา้นการตลาดแก่ผูป้ระกอบการผา้หมอ้หอ้ม	

และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถน�าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑผ์า้หมอ้หอ้ม

ไปสู่การพฒันาแบบยัง่ยนืในอนาคต

วตัถุประสงค์การวจิยั

	 เพ่ือพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจยัค่านิยมต่อการใช้ผา้หมอ้ห้อมท่ีส่งผล 

ต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัแพร่
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กรอบแนวคดิการวจิยั

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

ค่านิยมต่อการใช้ผ้าหม้อห้อม (Core Value of using Morhom)

	 การศึกษาดา้นค่านิยม	 (Value)	 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวคิดท่ีจะส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงในรูปแบบต่าง	ๆ	ทั้งน้ี	เพราะค่านิยมเป็นเร่ืองของความเช่ือ	ความรู้สึกนึกคิด	

และการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของมนุษยท่ี์แตกต่างกนั	ดงันั้น	 ค่านิยมจึงเก่ียวขอ้งกบั

ทศันคติ	และความเช่ือต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือการตดัสินใจ

เลือกของแต่ละบุคคล	 (อรอุมา	 เพียผ่าน,	 2556:40)	หรือ	การเป็นแบบอยา่งพฤติกรรม 

ท่ีพึงปรารถนาโดยสังคมถือว่ามีคุณค่า	ทั้งน้ี	 แบบอยา่งพฤติกรรมน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ 

หรือไม่ใช่วตัถุก็ได	้ สอดคลอ้งกบัโรคีซ	 (Rokeach,	 1968	 :	 189)	 ไดก้ล่าวว่า	 ค่านิยม	 

เป็นความเช่ือท่ีเช่ือวา่เป้าหมายบางอยา่งหรือวถีิปฏิบติับางอยา่งเป็นส่ิงท่ีตนและสงัคมเห็น

วา่ดี	 มีคุณค่าท่ีจะยดึถือเป็นเป้าหมาย	 เป็นแนวปฏิบติัและเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต

ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีดีหรือไม่ดี	หรือเป็นการจดัล�าดบัความชอบ	 ค่านิยมมีทั้งดา้นบวก

และดา้นลบ	ดา้นบวกหมายถึงส่ิงท่ีดีและเป็นท่ีตอ้งการ	ส่วนดา้นลบหมายถึงส่ิงท่ีไม่ดีและ

เป็นส่ิงท่ีไม่ตอ้งการต่าง	ๆ 	เป็นส่ิงท่ีตนเองหรือสงัคมเห็นดีเห็นชอบสมควรท่ียดึถือปฏิบติั

มากกว่าวิธีปฏิบติัหรือเป้าหมายอย่างอ่ืน	 และไดส้ร้างกรอบทฤษฎีจากฐานคติเก่ียวกบั

ธรรมชาติแห่งค่านิยมของมนุษย	์5	ประการ	ไดแ้ก่	1)	จ�านวนท่ีค่านิยมแต่ละคนนั้นจะมีอยู่

ไม่มากนกัและอยูใ่นข่ายท่ีจะนบัและศึกษาได	้ 2)	ความแตกต่างของค่านิยมจะแสดงออก

เป็นระดบั	3)	ค่านิยมต่างๆ	สามารถจดัรวมกนัเขา้เป็นระบบค่านิยมได	้4)	ค่านิยมของมนุษย์

สามารถสืบสานไปถึงวฒันธรรม	สงัคม	สถาบนัสงัคมต่างๆ	ไปจนถึงบุคลิกภาพได	้และ	

5)	ค่านิยมของมนุษยจ์ะแสดงออกทางทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลเกือบจะทุกรูปแบบ	
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ซ่ึงค่านิยมสามารถแบ่งไดเ้ป็น	2	ลกัษณะ	คือ	ลกัษณะท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง	กบัวถีิปฏิบติั	

โดยท่ีค่านิยมของบุคคลสามารถท่ีจะศึกษาและวดัออกมาใหเ้ป็นระดบัความแตกต่างของ

บุคคลหรือแต่ละสงัคมโดยดูจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา	พฤติกรรมจะเป็นเช่นใดนั้นยอ่ม

ข้ึนอยูก่บัความรู้สึกของบุคคล	ซ่ึงประกอบดว้ย	ความเช่ือ	ทศันคติ	และค่านิยม	ส่ิงเหล่าน้ี

มีผลท�าใหพ้ฤติกรรมของบุคลิกภาพของบุคคลแตกต่างกนัไป	 (สุนทรี	โคมิน	และ	สนิท	

สมคัรการ,	2522:11-19)	สอดคลอ้งกบัอรอุมา	เพียผา่น	(2556:40)	อธิบายวา่	ค่านิยมประกอบ

ดว้ย	ค่านิยมดา้นการสะทอ้นถึงความส�าเร็จ	ดา้นความสุข	ดา้นความปิติยนิดี	และดา้นการ

ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากสงัคม	 อีกทั้ง	 สุภคัคณิศร	 รุ่งเรือง	 (2553:บทคดัยอ่)	 ไดก้ล่าว

เก่ียวกบัการรับรู้	ทศันคติ	ค่านิยม	และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ปลอมยีห่อ้ระดบัหรูของวยั

ท�างานในกรุงเทพฯวา่	การรับรู้ดา้นช่ือเสียงของตราสินคา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	รองลงมา

คือความเหมือนของสินคา้แฟชัน่ของจริงกบัราคา	ส่วนดา้นความตั้งใจซ้ือสินคา้ปลอมตรา

ยีห่อ้ระดบัหรูเป็นการซ้ือสินคา้เพ่ือตวัเอง	ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท�าใหผู้ว้จิยัสนใจ

ศึกษาค่านิยมท่ีมีต่อการใช้ผา้หมอ้ห้อม	 ท่ีประกอบด้วย	 ค่านิยมด้านการสะท้อนถึง 

ความส�าเร็จ	(A	Sense	of	Accomplishment)	ดา้นความสุข	(Happiness)	ดา้นความปิติยนิดี	 

(Pleasure)	และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือจากสงัคม	(Social	Recognition)

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed)

	 	 ส่วนประสมการตลาด	 ถือเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดเพ่ือช่วยใหก้ารด�าเนิน

ธุรกิจบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีองค์การไดต้ั้ งไวเ้พ่ือประกอบธุรกิจ	 ซ่ึงสามารถสรุป 

องคป์ระกอบของกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด	ดงัน้ี	1)	ผลิตภณัฑห์รือบริการ	(Product	and	

Service)	เป็นลกัษณะของการน�าเสนอสินคา้และบริการเพ่ือตอบสนองต่อความจ�าเป็นและ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค	และเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ	จากส่ิงต่างๆ	ประกอบดว้ย	

บรรจุภณัฑ	์ คุณภาพของสินคา้และบริการ	ตราสินคา้	หรือช่ือเสียงของบริษทั	 เป็นตน้	 

2)	 ราคา	 (Price)	 เป็นการก�าหนดจ�านวนเงินเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการแลกเปล่ียนสินคา้ 

และบริการ	โดยก�าหนดจากตน้ทุนสินคา้บวกก�าไรท่ีผูป้ระกอบการตั้งไว	้ 3)	สถานท่ีการ

จดัจ�าหน่าย	 (Place)	หมายถึงช่องทางในการจ�าหน่ายสินคา้และบริการ	 เพ่ือใชป้ระโยชน ์

ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการไปยงัตลาดเป้าหมาย	ดงันั้น	จ�าเป็นตอ้งประกอบดว้ย

กิจกรรมการขนส่งสินคา้	และสินคา้คงคลงั	 และ	4)	การส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	

เป็นการส่ือสารให้ผูบ้ริโภคทราบความเคล่ือนไหวขององคก์ารธุรกิจ	 โดยผา่นส่ือต่างๆ	

ไดแ้ก่	 การโฆษณา	การประชาสัมพนัธ์	 การใชกิ้จกรรมการตลาด	หรือการส่ือสารผ่าน
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โทรทศัน์	 วิทย	ุ อินเทอร์เน็ต	 เป็นตน้	ดงันั้น	ผูป้ระกอบการจ�าเป็นตอ้งมีการวางกลยทุธ์ 

ส่วนประสมการตลาดใหเ้หมาะสม	เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลกูคา้เป้าหมาย	และ

ช่วยให้องคก์รธุรกิจสามารถปรับปรุงและพฒันาสินคา้และบริการให้ทดัเทียมคู่แข่งขนั 

ได	้อีกทั้ง	วทิวสั	รุ่งเรืองผล.	(2552	:	8-10)	กล่าววา่	การตลาดมีความส�าคญั	คือเป็นกิจกรรม

ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการด�ารงชีวติ	ปัจจุบนัสินคา้และบริการมีมากมาย

ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ	ท�าใหเ้กิดพฤติกรรมการบริโภคสินคา้

และบริการต่าง	ๆ	 ท่ีเนน้ความสะดวกสบาย	ความทนัสมยัและมีการเลียนแบบในค่านิยม

ต่าง	ๆ	มากข้ึน	ทั้งน้ี	เพราะการแต่งกายของผูบ้ริโภคไดมี้การเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตก	

การแต่งกายจะเนน้ง่าย	ๆ	สะดวก	ทนัสมยั	ไม่ยุง่ยาก	ส�าหรับการแต่งกายแบบไทยจะเนน้

เฉพาะในโอกาสส�าคญัพิเศษเท่านั้น	เช่น	เทศกาลสงกรานต	์เทศกาลวนัเขา้พรรษา	ท�าบุญ

ตกับาตร	เป็นตน้	ส่ิงเหล่าน้ี	ท�าใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง	ธุรกิจจึงจ�าเป็นตอ้ง

มีการผลิตสินคา้	 ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน	 อีกทั้ง	 เพ่ือตอบสนอง 

ความจ�าเป็นและความตอ้งการของลกูคา้	พนิตสุภา	ธรรมประมวล	(2555	:	7)	ไดก้ล่าววา่	

เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้	กิจการควรน�าเสนอผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย	และ

ควรมีการก�าหนดราคาเพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนและตอ้งเป็นราคาท่ีลูกคา้เตม็ใจท่ีจะจ่าย	

ในขณะท่ีกิจการด�าเนินการจดัจ�าหน่ายและกระจายสินคา้ไปยงัสถานท่ีท่ีท�าใหล้กูคา้หาซ้ือ

ไดส้ะดวกรวดเร็ว	 ในปริมาณและเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ	ทั้งน้ี	 กิจการอาศยัการส่งเสริม 

การตลาดเพ่ือติดต่อส่ือสารใชข้อ้มูลจูงใจและเตือนความทรงจ�าแก่ลูกคา้	 ซ่ึงเม่ือพิจารณา

ทั้งดา้นกิจการและลูกคา้แลว้	 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจะช่วยใหกิ้จการและลูกคา้

ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการตามเป้าหมายนั้นเอง

 

สมมตฐิานการวจิยั

 จากการศึกษาตวัแปรท�าให้ได้มาซ่ึงสมมตฐิานการวจิยั ดงันี้

	 ค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มเป็นปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการ

ตลาดของผูบ้ริโภค	ในเขตอ�าเภอเมือง	จงัหวดัแพร่
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ระเบียบวธีิการวจิยั 

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา

	 	 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัดา้นคา่นิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มท่ีส่งผลต่อส่วน

ประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง	จงัหวดัแพร่	โดยใชต้วัแปร	ประกอบดว้ย

	 	 1.1	 ค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้ม	(Core	value	of	using	Morhom)	วดัจากตวั

บ่งช้ี	4	ตวั	ประกอบดว้ย	ดา้นการสะทอ้นถึงความส�าเร็จ	ดา้นความสุข	ดา้นความปิติยนิดี	

และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือจากสงัคม

	 	 1.2	 ส่วนประสมทางการตลาด	 (Marketing	Mixed)	 วดัจากตวับ่งช้ี	 4	 ตวั	

ประกอบดว้ย	ดา้นผลิตภณัฑ	์ดา้นราคา	ดา้นสถานท่ี	และดา้นการส่งเสริมการตลาด

 2. ขอบเขตด้านกลุ่มตวัอย่าง

	 	 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี	 คือ	 ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้ผา้หมอ้ห้อม 

ของจงัหวดัแพร่	จ�านวน	400	คน	

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

	 	 ช่วงระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา	 โดยใชร้ะยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล	

ระหวา่งเดือน	มกราคม	-	มีนาคม	พ.ศ.	2558

 4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 การวจิยัคร้ังน้ี	เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	เคร่ืองมือวจิยั	คือ	

แบบสอบถามส�าหรับผูบ้ริโภค	โดยไดพ้ฒันามาจากการทบทวนวรรณกรรม	และไดท้�าการ

พฒันาเคร่ืองมือในการวจิยั	ไดค่้าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามากกวา่	0.70	มีค่าอ�านาจจ�าแนก

รายขอ้	(Discriminate	Power)	ดว้ยวธีิการหาค่าสหสมัพนัธ์คะแนนรายขอ้มีค่าอยูร่ะหวา่ง	

0.709	-	0.902	และค่าความตรง	(Validity)	คะแนนรวมทั้งฉบบัเท่ากบั	0.844	และไดค่้าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั	0.85	(Reliability)	ตามแนวทางของครอนบาร์ค	(Cronbach	Alpha)

	 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ	สถิติเชิงพรรณนา	วเิคราะห์ค่าร้อยละ	(Percentage) 

ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	และสถิติอา้งอิง	วิเคราะห์ 

องคป์ระกอบเชิงยนืยนั	 (Confirmatory	Factor	Analysis)	และการวเิคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง	(Structural	Equation	Modeling:	SEM)	ดว้ยโปรแกรมลิสแรล
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ผลการวจิยั

	 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้ห้อมท่ีส่งผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัแพร่	ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี

 ส่วนที ่1  ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์	

ตารางที ่1 ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม

 ตารางที่ 1	 จากการวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม	พบวา่	ผูต้อบ

แบบสอบถามจ�านวน	 400	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริโภคเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ	 55.5	 

มีอายรุะหว่าง	 41	 -	 50	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 36.0	 การศึกษาระดบัอนุปริญญา	หรือ	ปวส.	 

คิดเป็นร้อยละ	 22.0	 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใชผ้า้หมอ้ห้อมมากกว่า	 10	 ปี	 

คิดเป็นร้อยละ	46.2
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 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นค่านิยมต่อการใช้ผา้หมอ้ห้อมท่ีส่งผลต่อ 

ส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง	จงัหวดัแพร่

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดบัความส�าคญั	ดา้นค่านิยมต่อ

 จากตารางที ่2	การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดบัความส�าคญั	

ของดา้นค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มและส่วนประสมทางการตลาด	การวเิคราะห์รายดา้น	

พบวา่

	 ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญักบัปัจจยัค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้ห้อมในระดบัมาก	 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั	 3.87	 (S.D.	=	 .55)	 โดยพบวา่	ผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญักบัค่านิยมดา้นการ 

ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมเป็นอนัดบัหน่ึง	 รองลงมา	 คือ	 ให้ความส�าคญักบั 

ดา้นความสุข	ดา้นการสะทอ้นถึงความส�าเร็จและดา้นความปิติยนิดี	ตามล�าดบั

	 ผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก	ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั	3.85	(S.D.	=	.48)	โดยพบวา่	ผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาด

เป็นอนัดบัหน่ึง	รองลงมา	 คือ	 ใหค้วามส�าคญักบัดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย	ดา้นผลิตภณัฑ์

และดา้นราคา	ตามล�าดบั

 ส่วนที ่2	ผลการวเิคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัดา้นค่านิยมต่อ

การใชผ้า้หมอ้หอ้มท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง	

จงัหวดัแพร่	
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ภาพ 2 โมเดลปัจจยัดา้นค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด

ของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง	จงัหวดัแพร่

สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล

	 1.	ตวัแปรแฝงภายนอก	(Exogenous	Latent	Variable)	คือ	VALUE	แทน	ค่านิยม

ต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มวดัจาก	ตวัแปรสงัเกตได	้4	ตวัแปร	ไดแ้ก่	A	แทน	ดา้นการสะทอ้น

ถึงความส�าเร็จ	B	แทน	ดา้นความสุข	C	แทน	ดา้นความปิติยนิดี	และ	D	แทน	ดา้นการ 

ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากสงัคม	

	 2.	 ตวัแปรแฝงภายใน	 (Endogenous	 Latent	Variable)	 ไดแ้ก่	MKMIX	แทน	 

ส่วนประสมทางการตลาด	วดัจาก	ตวัแปรสงัเกตได	้4	ตวัแปร	ไดแ้ก่	E	แทน	ดา้นผลิตภณัฑ	์F 

แทน	ดา้นราคา	G	แทน	ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย	และ	H	แทน	ดา้นการส่งเสริมการตลาด

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของปัจจยัดา้นค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มท่ีส่งผล

ต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัแพร่

ค่าสถติไิคสแควร์	=	18.71,	df	=	13,	P-value	=	0.132,	GFI	=	0.99,	AGFI	=	0.97,	RMSEA	=	0.032



112 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

 จากตารางที ่3	ผลการศึกษาเพ่ือทดสอบความสอดคลอ้งของปัจจยัดา้นค่านิยมต่อ

การใชผ้า้หมอ้หอ้มท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง	

จงัหวดัแพร่	กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ	์พบวา่	โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ	์

โดยพิจารณาจาก	ค่าไคสแควร์	( )	มีค่าเท่ากบั	18.71	ค่าองศาอิสระ	(df)	เท่ากบั	13	ค่าความ

น่าจะเป็น	(P-value)	เท่ากบั	0.132	ค่าดชันีวดัความกลมกลืน	(GFI)	เท่ากบั	0.99	ค่าดชันีวดั

ความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้	 (AGFI)	 เท่ากบั	0.97	 ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก�าลงัสองของ

ส่วนท่ีเหลือ	 (RMR)	 เท่ากบั	 0.006	และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีก�าลงัสอง	

(RMSEA)	เท่ากบั	0.032	โดยค่าไคสแควร์สมัพทัธ์	( /	df)	เท่ากบั	1.4	ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่	2	

	 เม่ือพิจารณาผลการวเิคราะห์อิทธิพลของปัจจยัดา้นค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้ม

ท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัแพร่	พบวา่	ค่านิยมต่อการ

ใชผ้า้หมอ้หอ้ม	(K1)	มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อส่วนประสมทางการตลาด	(E1)	โดยมี

ขนาดอิทธิพลเท่ากบั	1.00	โดยค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.01	

ตารางที ่4 ค่าสถิติแสดงคุณภาพของมาตรวดั

 

 จากตารางที่ 4	พบว่าน�้ าหนกัปัจจยั	 (loadings)	ของตวัช้ีวดัท่ีใชว้ดัตวัแปรแฝง	

(construct)	 มีค่าสูงเกินกวา่	0.50	 ทุกค่า	โดยน�้าหนกัปัจจยัท่ีมีค่าต�่าท่ีสุดเท่ากบั	0.82	และ 

มีค่าสูงสุดเท่ากบั	 0.92	 ซ่ึงมีนยัส�าคญัระดบั	 0.01	 ทุกรายการ	 แสดงว่ามาตรวดัมีความ 

เท่ียงตรงเชิงเหมือน	(convergent	validity)	และพบวา่	มาตรวดัทุกตวัแปรแฝงใหค่้าความ

เช่ือถือ	 (composite	 reliability)	 ไดสู้งเกินกว่า	 0.60	 ทุกตวั	 โดยตวัแปรแฝงมีค่า	 CR	 

ในช่วง	0.65	–	0.83	แสดงวา่มาตรวดัมีความคงเสน้คงวาสูง	และพบวา่	Average	Variance	 
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Extracted	(AVE)	มีค่าสูงกวา่	0.50	ทุกตวั	โดย	AVE	มีค่าระหวา่ง	0.52	–	0.69	(ตารางท่ี	2)	

แสดงใหเ้ห็นวา่โดยเฉล่ียแลว้ตวัแปรแฝงสามารถสะทอ้นอิทธิพลจนสามารถเห็นไดจ้าก

ตวัช้ีวดั	สรุปไดว้า่มาตรวดัของทุกตวัแปรมีความเท่ียงตรงเชิงจ�าแนก	(Discriminant	Validity)

การอภปิรายผล

 ปัจจยัดา้นค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง	จงัหวดัแพร่	โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ

อิทธิพลเท่ากบั	1.00	ซ่ึงสอดคลอ้งกบั	อรอุมา	เพียผา่น	(2556:98)	กล่าววา่	ค่านิยมต่อการ

ใชผ้า้ไทย	ควรประกอบดว้ย	ค่านิยมดา้นการสะทอ้นถึงความส�าเร็จ	ดา้นความสุข	ดา้นความ

ปิติยนิดีและดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือจากสงัคม	เน่ืองจาก	1)	ค่านิยมดา้นการไดรั้บ

การยอมรับนบัถือจากสังคม	แสดงถึงความรู้สึกท่ีว่าทุกคร้ังท่ีมีการสวมใส่ผา้หมอ้ห้อม 

	ผูส้วมใส่ตอ้งการการยอมรับจากเพ่ือนในกลุ่มหรือสงัคม	ทั้งน้ี	การสวมใส่ผา้หมอ้หอ้มใน

จงัหวดัแพร่แสดงใหเ้ห็นถึงการมีค่านิยมของตวัเองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์	และความเป็น

เอกภาพของจงัหวดั	ซ่ึงหากใครสวมใส่ผา้หมอ้หอ้มกจ็ะรู้สึกถึงการไดรั้บยอมรับจากเพ่ือน	

ผูพ้บเห็น	หรือสงัคม	2)	ดา้นความสุข	นัน่คือความสุขในการสวมใส่ผา้หมอ้หอ้ม	เกิดจาก

ความพึงพอใจไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการสวมใส่ผา้หมอ้หอ้มในชีวติประจ�าวนั	หรือใน

หนา้ท่ีการงาน	นอกจากน้ี	ความสุขสามารถเกิดข้ึนได	้จากการไดรั้บค�าชมเชย	หรือความสุข

ท�าใหผู้ส้วมใส่เกิดแนวคิดการมองโลกในแง่ดี	3)	ความปิติยนิดี	เป็นความรู้สึกปลาบปล้ืม

ใจ	หรืออ่ิมใจ	ดงันั้น	 เม่ือมีการสวมใส่ผา้หมอ้หอ้มจะส่งผลใหห้นา้ตาแช่มช่ืน	 เบิกบาน	

จิตใจแจ่มใส	รู้สึกอ่ิมเอมไปทัว่ร่างกาย	และ	4)	ดา้นการสะทอ้นถึงความส�าเร็จ	ซ่ึงถือเป็น

เคร่ืองมือท่ีเป็นภาพสะทอ้นหรือความสามารถในการสะทอ้นให้เห็นถึงการกระท�าหรือ 

ค่านิยมท่ีดีงาม	ดงันั้น	ภายในจงัหวดัแพร่จะพบเห็นการสวมใส่ผา้หมอ้หอ้มตามงานส�าคญั

ต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะการออกงานของหน่วยงานภาครัฐในต่างจงัหวดัท่ีสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ี

สวมเส้ือหมอ้หอ้มท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของจงัหวดัแพร่โดยตรง	 ซ่ึงถือเป็นการสร้างการ

จดจ�าภาพลกัษณ์ของจงัหวดั	และการสนบัสนุนการสวมใส่ผา้ไทยท่ีถือเป็นผลิตภณัฑชุ์มชน

ท่ีไดรั้บการยอมรับในตลาดเป็นอยา่งมาก	สอดคลอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ี	 คือ	ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีจึงรู้จกัและคุน้เคยกบัการใชผ้า้หมอ้หอ้มมาเป็นอยา่งดี	ทั้งน้ี	มกัมีการ

สวมใส่เพ่ือเขา้ร่วมงานต่างๆ	ไม่วา่จะเป็น	ประเพณีวนัสงกรานต	์ วนัข้ึนบา้นใหม่	หรือ 

ผูสู้งอายุชายนิยมสวมใส่ผา้หมอ้ห้อมในชีวิตประจ�าวนั	นอกจากน้ี	 การสนบัสนุนของ 

ภาครัฐท่ีตอ้งการจะใหช้าวจงัหวดัแพร่ร่วมกนัอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินดว้ยการสวมใส่

ผา้หมอ้ห้อมในทุกวนัศุกร์ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจและเอกชน	 
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ในการสวมใส่ผา้หมอ้หอ้มในรูปแบบต่างๆ	ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้ม

ท่ีท�าใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้สึกมีความสุขท่ีไดส้วมใส่ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ในรูปแบบหน่ึง

ของจงัหวดั	เกิดความปิติยนิดีนัน่คือไปท่ีไหนๆ	ในจงัหวดัแพร่กมี็แต่คนสวมใส่ผา้หมอ้หอ้ม	

อีกทั้ง	ยงัส่งผลต่อการไดรั้บการยอมรับนบัถือจากสงัคม	จึงท�าใหค้นส่วนใหญ่ในจงัหวดัแพร่

หนัมาสวมใส่ผา้หมอ้หอ้มทั้งในงานส�าคญัและในชีวติประจ�าวนั	สอดคลอ้งกบั	โรคีซ	(Rokeach, 

1968	:	189)	ไดก้ล่าววา่	ค่านิยม	ถือเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือท่ีส่งผลต่อการก�าหนดเป้าหมาย

บางอยา่งหรือวิถีปฏิบติับางอยา่งเป็นส่ิงท่ีตนเองและสังคมเห็นว่าดี	 ส่งผลต่อการสร้าง 

เป็นวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า	 จนกลายเป็นแนวปฏิบติัและเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต 

ท่ีทุกคนเห็นชอบ	ยอมรับและถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีสืบทอดกนัอยา่งต่อเน่ือง	

	 นอกจากน้ี	ยงัส่งผลต่อการพฒันากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด	ไม่วา่จะเป็น	

1)	 ดา้นผลิตภณัฑ์	 พบว่ามีการปรับปรุง	 เปล่ียนแปลงรูปแบบสินคา้ให้มีคุณภาพและ 

มีความทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน	 2)	 ดา้น 

สถานท่ีในการจดัจ�าหน่าย	ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ผูป้ระกอบการท่ีขายผา้หมอ้หอ้มมีกระจาย

อยู่ทัว่ทุกพ้ืนท่ีในจงัหวดัแพร่	 ทั้งน้ี	 ภายใตค่้านิยมของจงัหวดัท่ีรณรงค์ให้ประชาชน 
ในจงัหวดัสวมใส่ผา้หมอ้ห้อมท�าให้การหาซ้ือผา้หมอ้ห้อมเป็นไปด้วยความสะดวก 

และรวดเร็ว	 อีกทั้ง	 ความนิยมในการสวมใส่ผา้หมอ้ห้อมยงัขยายไปยงัจงัหวดัใกลเ้คียง 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตภาคเหนือ	 ท่ีนิยมสวมใส่ผา้หมอ้หอ้มในการเขา้ร่วมงานประเพณี

พ้ืนเมืองส�าคญั	ๆ 	อยา่งต่อเน่ือง	3)	ดา้นราคาโดยมีการก�าหนดราคาท่ีเหมาะสมและไม่แพง

จนผูบ้ริโภคไม่สามารถซ้ือได	้ ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด	พบวา่เป็นลกัษณะของการ

ลดราคาหากซ้ือสินคา้ในปริมาณมากๆ	 ซ่ึงผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้หอ้มถือเป็นสินคา้ชุมชน	

ดังนั้น	 จึงไม่พบการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดมากนัก	 สอดคลอ้งกับ	 พนิตสุภา	 

ธรรมประมวล	 (2555	 :	 7)	 ไดก้ล่าววา่	 เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด	และกิจการ 

ก็บรรลุวตัถุประสงคคื์อการสร้างผลก�าไรตามท่ีมุ่งหวงั	 ดงันั้น	 การออกแบบการตลาด 

เพ่ือท�าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดนั้นตอ้งค�านึงถึงส่วนประสมทางการตลาด	 

ซ่ึงการใชส่้วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือจะน�าไปสู่การตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้	ดว้ยการน�าเสนอผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้	การก�าหนด

ราคาท่ีลูกคา้เตม็ใจท่ีจะจ่าย	 มีการกระจายสินคา้ไปยงัสถานท่ีท่ีท�าใหลู้กคา้สามารถหาซ้ือ

ไดส้ะดวก	รวดเร็ว	ในปริมาณและเวลาท่ีลกูคา้ตอ้งการ	ทั้งน้ี	การอาศยัการส่งเสริมการตลาด

เพ่ือการติดต่อส่ือสารโดยใชข้อ้มูลจูงใจและเตือนความทรงจ�าย่อมส่งผลดีแก่ลูกคา้ได ้

อยา่งมาก	นอกจากน้ี	การขายผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้หอ้มไดมี้การพฒันาและเพ่ิมช่องทาง 

การจดัจ�าหน่ายมีการขายผา่นทางส่ือออนไลน์โดยเฉพาะเฟสบุ๊คท่ีมีแพร่หลายอยา่งมาก 
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ในปัจจุบนั	 อีกทั้ง	 ราคาของผา้หมอ้หอ้มกไ็ม่แพงจนเกินไป	ดงันั้น	 ทุกคนจึงสามารถซ้ือ 

ผา้หมอ้หอ้มมาสวมใส่เป็นเจา้ของไดโ้ดยง่าย

	 ดงันั้น	 จากการวิจยัในคร้ังน้ี	 ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส�าคญัของการก�าหนด 
ค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้ห้อมท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด	 ซ่ึงผูป้ระกอบการ 

ผา้หมอ้หอ้ม	จะตอ้งหาแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้กิดความหลากหลายมากยิง่ข้ึน	

โดยถือเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค	และการเสนอขายสินคา้ควรมี

การน�าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชส้นบัสนุนการประกอบธุรกิจก็จะช่วยดา้นการ

ติดต่อส่ือสารใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วในการใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภค	อีกทั้ง	ผา้หมอ้หอ้ม

ถือเป็นสินคา้ชุมชนท่ีมีการผลิตมาอยา่งต่อเน่ืองและชา้นาน	จนท�าใหเ้กิดค่านิยมต่อการใช้

ผา้หมอ้หอ้มดว้ยการสวมใส่ผา้หมอ้หอ้มกลายเป็นศิลปะและวฒันธรรมของจงัหวดัแพร่	

ท�าใหเ้กิดความรัก	และความภาคภมิูใจเม่ือไดส้วมใส่ผา้หมอ้หอ้มของผูบ้ริโภค	สงัเกตได้

จากการไดรั้บการยอมรับนบัถือจากสงัคมเม่ือสวมใส่ผา้หมอ้หอ้มท่ีมีการพฒันาใหเ้ขา้กบั

ยคุสมยั	 ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความสุข	ความปิติยนิดี	 และยนิดีท่ีจะสวมใส่ผา้หมอ้หอ้ม 

ในพิธีการส�าคญัๆ	ต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึนภายในจงัหวดั	หรือการใชใ้นชีวติประจ�าวนัซ่ึงไดรั้บการ

ยอมรับมากข้ึน	สงัเกตไดจ้ากจ�านวนผลิตภณัฑใ์หม่ๆ	ท่ีเก่ียวกบัผา้หมอ้หอ้มมีความต่อเน่ือง

ในการน�าเสนอสินคา้ใหม่ๆ	 มีการกระจายของสถานท่ีในการจดัจ�าหน่ายครอบคลุม 

ในทุกอ�าเภอของจงัหวดั	การส่งเสริมดา้นการตลาดท่ีหลากหลายช่องทาง	ไม่วา่จะเป็นการ

เดินเขา้ไปเลือกซ้ือตามร้านคา้ต่างๆ	การขายสินคา้ผา่นส่ือออนไลน	์จ�าพวกช๊อป	แลว้	แชร์	

การรณรงคใ์หส้วมใส่ชุดหมอ้หอ้มส�าหรับนกัเรียนนกัศึกษา	ประชาชนทัว่ไป	และหน่วยงาน

ราชการ	กล็ว้นแต่เป็นการกระตุน้ดา้นการตลาดของผา้หมอ้หอ้มภายใตก้ารก�าหนดคา่นิยม 

ท่ีดีงาม	 และส�าคญัท่ีสุด	 คือ	 ราคาขายผา้หมอ้ห้อมท่ีไม่แพงมากนกั	 จึงท�าให้ผูบ้ริโภค 

ในทุกระดบัรายไดส้ามารถจบัจ่ายใชส้อยไดด้ว้ยตนเอง	 อีกทั้ง	 ยงัช่วยก่อใหเ้กิดแนวคิด 

ในการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้หอ้มท่ีเนน้ดา้นคุณภาพ	ทั้งน้ี	 เกิดการก�าหนดค่านิยม 

ด้านต่อการใช้ผา้หม้อห้อมให้เป็นท่ียอมรับและประทับใจแก่ผูส้วมใส่	 ซ่ึงแนวคิด 

การผลิตสินคา้คุณภาพเร่ิมเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร

	 1.	 ผูป้ระกอบการธุรกิจหรือร้านคา้ผา้หมอ้หอ้ม	ควรปรับตวัต่อการเปล่ียนปลง

ด้วยการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า	 การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน	 

ควรสนับสนุนด้านการส่ือสารกบัลูกคา้	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการออกแบบ
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ผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้จากผา้หมอ้หอ้ม	การน�าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชส้นบัสนุนดา้น

ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	ไดแ้ก่	เฟสบุค๊	ไลน	์หรือไอจีและการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความ

หลากหลายและมีความต่อเน่ืองในการน�าเสนอต่อลูกคา้	ทั้งน้ี	 การสนบัสนุนของภาครัฐ 

ในการใหข่้าว	หรือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑชุ์มชนของจงัหวดัตามงานต่างๆ	ทั้งน้ี	

ภายใตก้ารกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงการเห็นคุณค่าดา้นการสวมใส่ผา้หมอ้ห้อม 

กจ็ะส่งผลต่อการสร้างยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนและส่งผลต่อการท�าธุรกิจท่ีย ัง่ยนืไดอี้กดว้ย

	 2.	 ภาครัฐ	ตอ้งสร้างค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มใหเ้พิ่มมากข้ึน	ควรส่งเสริม

แนวทางการสวมใส่ผา้หมอ้หอ้มในเชิงนโยบาย	โดยพยายามชกัจูงใจใหทุ้กคนในจงัหวดั

สวมใส่ผา้หมอ้ห้อมพร้อมกนัอย่างน้อยอาทิตยล์ะ	 1	 วนั	 (วนัศุกร์)	 เพ่ือเป็นการสร้าง 

ความตระหนักและอนุรักษไ์วซ่ึ้งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน	 อีกทั้ง	 การสนับสนุนของภาครัฐ 

ในการใหข่้าว	หรือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑชุ์มชนของจงัหวดัตามงานต่างๆ	ทั้งน้ี	

ภายใตก้ารกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงการเห็นคุณค่าดา้นการสวมใส่ผา้หมอ้ห้อม 

กจ็ะส่งผลต่อการสร้างยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนและส่งผลต่อการท�าธุรกิจท่ีย ัง่ยนืไดอี้กดว้ย

	 3.	 ผูบ้ริโภคและส�านกังานจงัหวดัแพร่	 ควรร่วมมือกนัในการสร้างอตัลกัษณ์ 

ของจงัหวดั	ดว้ยการร่วมใจกนัสวมใส่ผา้หมอ้หอ้มในทุกๆ	วนัศุกร์	เพ่ือเป็นการแสดงใหเ้ห็น

ถึงเอกลกัษณ์และเป็นการตอกย �้าถึงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัแพร่	และถือเป็นการสร้าง

ความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างผูบ้ริโภคและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจงัหวดัแพร่ 

ของจงัหวดัแพร่

ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัคร้ังต่อไป

	 1.	 การท�าวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการน�าผลการวจิยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปเป็นขอ้เสนอแนะ

ต่อการพฒันาด้านการตลาดของผูป้ระกอบการหรือร้านคา้ผา้หมอ้ห้อม	 โดยเฉพาะ 

ขอ้คน้พบในประเด็นค่านิยมต่อการใช้ผา้หมอ้ห้อมท่ีสนับสนุนให้ผลการด�าเนินงาน 

ดา้นการตลาดมีประสิทธิภาพมากข้ึน	ควรยดึเป็นแนวทางเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑร์วมถึง	

การวางแผนกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดแก่ผูป้ระกอบการต่อไป

	 2.	 งานวจิยัคร้ังน้ี	 มุ่งศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้ม

ท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด	ดงันั้น	การวิจยัคร้ังต่อไป	ควรศึกษาในปัจจยัดา้น

อ่ืนๆ	เช่น	ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	หรือโซ่อุปทานของผา้หมอ้หอ้ม	เพ่ือใหท้ราบถึงแนวทาง

ท่ีจะใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการผลิตภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มต่อไป
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