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Abstract 

 

The purposes of the research seemed to (1) explore the approaches to value 
creation of native woven fabrics in Nan Province for gaining market access, and (2) 
promote and pass on knowledge of the development of native woven fabrics in Nan 
Province by the use of  a participatory action research approach of members of Baan Hia 
community enterprises group. The research seemed to be a survey research to investigate 
the approaches to value creation of native woven fabrics in Nan Province through the 
research process in order that the target group can plan for improving products by 
designing unique woven patterns in Nan Province, creating new products from woven 
fabric remnants, and producing or creating  the products based on the history of native 
woven fabrics in Nan Province, which can be said that it was the modern process 
concepts to improve native woven fabrics in Nan Province to serve modern customers' 
needs.  

The findings of the research indicated that, the target group of a research 
team seemed to be community enterprises group, and the objective was to enhance the 
ability of members of the group to improve new products such as cushion covers, key 
rings, cell phone cases, and handbags from woven fabric remnants, including unique 
woven patterns in Nan Province to expand into new markets of the group and make some 
extra money of members. In addition, the process and overall operation can help local 
people to appreciate native woven fabrics in Nan Province and develop some products to 
serve the needs of customers and markets. Community College as the researcher can 
motivate the community to have   the needs for creating to be short courses and training 
for improving native woven fabrics in Nan Province at the same time. 
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บทที่ 1 
 

บทน า  
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จังหวัดน่าน เป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีบุคคลส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้อยู่หลากหลายเรื่องราว 

โดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เนื่องจาก จังหวัดน่านเป็นเมืองท่ีมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ี
ยาวนาน มีกลุ่มคนท่ีหลากหลายมาอยู่รวมกัน จนก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะท่ีแตกต่างกัน
ไปตามบริบทพื้นท่ีในทุกมิติวัฒนธรรม วัฒนธรรมพื้นถิ่นน่านอย่างหนึ่งท่ีถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คือ 
ผ้าทอพื้นเมืองน่าน  

ผ้าทอพื้นเมืองน่าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวน่านท่ีมีความส าคัญ เพราะถือได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในอดีต วัฒนธรรมของคนเมืองน่าน บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของ
คนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ การทอผ้าจึงมีความส าคัญท้ังในด้านการสืบสานวัฒนธรรม เนื่องจาก ผ้าทอ
พื้นเมืองน่าน มีความหลากหลายในเรื่องของรูปแบบลวดลายผ้าท่ีเป็นตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 
ตามบริบทพื้นท่ี เช่น บริเวณพื้นท่ีทางเหนือของจังหวัดน่าน เป็นผ้าทอลายไทยล้ือ ผ้าหลบ  ลายมัดก่าน 
(มัดหมี่) หรือบริเวณพื้นท่ีทางตอนใต้ จะมีวัฒนธรรมการทอผ้าลายน้ าไหล ลายม่าน ลายปูอง เป็นต้น      
แต่เดิมผ้าทอพื้นเมืองน่านเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในลักษณะของผ้านุ่ง เช่น ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าหลบ           
(ผ้าปูท่ีนอน) หรือลายหน้าหมอน เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามการใช้ประโยชน์และรูปแบบการด าเนินชีวิตของคน
ในอดีต  จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากผ้าทอพื้นเมืองน่านไม่มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่
หลากหลายตามความต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นนักท่องเท่ียว  

ปัจจุบันนี้กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองน่าน ยังคงกระบวนการผลิตท่ีเน้นวิธีการแบบด้ังเดิม มีการ
เปล่ียนแปลงเพียงในส่วนของวัตถุดิบท่ีเน้นความสะดวกสบายมากขึ้น โดยสามารถหาซื้อส าเร็จรูปได้จาก
ร้านค้า ท าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน ขาดเสน่ห์และคุณค่าอย่างท่ีเคยเป็นมา นอกจากนี้กลุ่มผู้ผลิตยัง
ขาดองค์ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และความต้องการของตลาดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นเมืองน่านให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและนักท่องเท่ียวได้  

จากสถานการณ์ดังกล่าว งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนน่านจึงมีแนวคิดเริ่มต้นใน
การจัดการวัฒนธรรมแขนงนี้โดยท าการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน
ผ่านกระบวนการวิจัยท่ีออกแบบให้กลุ่มเปูาหมายเกิดการวางแนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
ผ่านการออกแบบลวดลายผ้าทอเมืองน่านให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และกระบวนการผลิตท่ีเพิ่มเติมเรื่องราว
ความเป็นมาของผ้าทอพื้นเมืองน่าน ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดกระบวนการสมัยใหม่ท่ีจะช่วยในการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านส าหรับกลุ่มเปูาหมาย 
2. เพื่อยกระดับและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านให้กับ

กลุ่มเปูาหมาย 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กลุ่มเปูาหมายเกิดแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านสู่ท้องตลาด 
2. กลุ่มเปูาหมายเกิดการยกระดับและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย การศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

พื้นเมืองน่าน ได้แก่ กระบวนการออกแบบลวดลายของผ้าทอพื้นเมือง กระบวนการทางด้านการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน เป็นต้น 

2. ขอบเขตด้านพื้นท่ีหรือบุคคลท่ีเป็นปราชญ์/ผู้รู้เรื่องผ้าทอพื้นเมืองน่านในท้องถิ่น ได้แก่ ปราชญ์
ผู้รู้ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ และนักวิชาการท่ีมีองค์ความรู้เรื่องการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอพื้นเมืองน่าน เป็นต้น  

ท าการศึกษาวิจัยระหว่างเดือนมกราคม  2560  ถึงเดือน กันยายน  2560 
 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 
 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในกระบวนการท างานวิจยั 
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บทที่ ๒ 
 

แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการวิจัย 
 

การศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอพื้นเมืองน่าน กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเฮี้ ย 
ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่านครั้งนี้ เป็นงานวิจัยท่ีน าแนวคิดเรื่องการแนวคิดเรื่องการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม แนวคิดเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นฐานแนวคิดหลักใน
การน ามาใช้เพื่อการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้  
 
2.1 แนวคิดเร่ืองการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคนั้นมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งมีอีกส่ิงหนึ่งท่ีเมื่อก่อนอาจเล่นบทเป็นแค่ตัว
ประกอบเท่านั้น แต่ปัจจุบันก้าวขึ้นมามีความส าคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวท่ีจะมีส่วนช่วยท้ังดึงผู้บริโภคกลุ่ม
ใหม่ๆ เข้ามา รวมถึงรักษาผู้บริโภครายเดิมให้อยู่ไปนานๆ ก็คือ เรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยในอดีตนั้น
หากผลิตภัณฑ์ หรือบริการหนึ่งจะประสบความส า เร็จได้ในท้องตลาดส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดก็คงจะเป็นตัว
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการหลักนั่นเองท่ีต้องมีคุณภาพท่ีเยี่ยมยอดกว่าคู่แข่ง และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า อย่างไรก็ดีในปัจจุบันจะพบว่า จริงอยู่ท่ีบ่อยครั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการหลักอาจจะยังเป็นเรื่องส าคัญมาก แต่อีกส่ิงหนึ่งท่ีก้าวขึ้นมามีส่วนส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือ เรื่อง
ของ “มูลค่าเพิ่ม” ท่ีติดมากับตัวผลิตภัณฑ์ หรือบริการหลักนั้น ๆ ในบางกรณีส่วนของมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นตัว
ดึงดูดผู้บริโภคให้หันมามอง หรือตัดสินใจท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการหลัก ดังนั้นธุรกิจในปัจจุบันเราจะ
เห็นว่า ไม่ใช่เป็นการขายเพียงตัวผลิตภัณฑ์ หรือบริการหลักอย่างเดียว แต่จะต้องมีส่วนเพิ่มมูลค่าท่ีจะท าให้
ผู้บริโภครู้สึกได้ประโยชน์มากขึ้นด้วย (พูนลาภ ทิพชาติโยธิน, 2553, หน้า 87-88) 

 
1. ความหมายการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added Creation) 
ในการให้ความหมาย และค าจ ากัดความของการสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้มีการให้นิยามไว้ในหลายๆ ด้าน 

ดังต่อไปนี้ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542, หน้า 868) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างมูลค่าเพิ่ม

หมายถึง ความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณค่าในสายตาของลูกค้ามากขึ้น 
Louis (อ้างถึงใน ดนัย จันทร์ฉาย, 2547 หน้า 239) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างมูลค่าเพิ่ม

หมายถึง การน าเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยคุณภาพ บริการ และราคา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจในการซื้อ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ 

ท้ังนี้ในความหมายด้านการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม คือ การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้เกิดความพึง
พอใจต่อผู้บริโภคสูงสุด และเกินความคาดหมายของผู้บริโภค อีกท้ังมูลค่าเพิ่มอาจเกิดจากการเพิ่มส่ิงท่ี
นอกเหนือจากส่ิงท่ีผู้บริโภคคาดว่าจะได้รับ (Nilson, 1992) นอกจากนี้การสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเป็นการเพิ่ม 
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หรือเสริมส่ิงใหม่ๆ สู่ตัวผลิตภัณฑ์ ควรมีความเกี่ยวข้อง และเป็นส่ิงท่ีลูกค้าต้องการ (Chematony& Harris, 
1998) 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันโดยผ่านการสร้างคุณค่าส าหรับลูกค้าท่ีดีขึ้น (Customer Value) โดยมีขั้นตอนการ
ผลิต หรือบริการที่ดีกว่า เพื่อการเป็นผู้น าในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ นอกจากการสร้างความแตกต่างในตลาดแล้ว 
มูลค่าเพิ่มจะเป็นตัวช่วยในการสร้างคุณค่าท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีสูงกว่า ซึ่งน าไปสู่ความมั่นใจใน
การตัดสินใจเลือก หรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป 
 

2. ความส าคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรง และพฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น

ธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับปรุงแนวคิด กลยุทธ์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น กลยุทธ์การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สามารถท าให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มมีความส า คัญต่อการ
ด าเนินธุรกิจ (พินพัสนีย์ พรหมศิริ, 2547, หน้า 20) ดังต่อไปนี้ 
 2.1 การสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีมากกว่าคู่แข่ง จะท าให้สามารถตอบสนองความต้องการและท าให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มอาจท าได้ด้วยการเสนอผลประโยชน์ท่ีผู้บริโภค
ต้องการ 

2.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถสร้างความเช่ือมั่น และความไว้วางใจจากผู้บริโภคท่ีดีท่ีสุด เพราะ
ท าให้ผู้บริโภคเช่ือมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ธุรกิจมอบให้ 

2.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มท าให้ธุรกิจสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในภาวะท่ีมีการแข่งขันอย่าง
รุนแรงได้ และท าให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

3. การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Adder Creation) 
ในตลาดท่ีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะอิ่มตัว ซึ่งจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์

หลัก จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าใดนัก ดังนั้นธุรกิจแต่ละรายจึงพยายามหาโอกาสพัฒนา และยกระดับ
คุณลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เสนอแก่ลูกค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ,2541, หน้า 45) เครื่องมือ
ท่ีจะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโต โดยสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเหนือคู่แข่ง ในภาวะท่ีมีการ
แข่งขันอย่างรุนแรงได้ นั่นก็คือ การดึงดูดด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีมอบให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มท่ีท า
ให้ลูกค้ามีความรู้สึกมากกว่าความพอใจ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547, หน้า 79) การสร้างมูลค่าเพิ่มนั้น 
ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าท้ัง 4 ด้าน ซึ่งคุณค่าท้ัง 4 
ด้านนี้เรียกว่าคุณค่ารวมส าหรับลูกค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, หน้า 46) ได้แก่ 

3.1 คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ (Product Value) 
3.2 คุณค่าด้านบริการ (Service Value) 
3.3 คุณค่าด้านบุคลากร (Personnel Value) 
3.4 คุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image Value) 
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ตามแนวคิดคุณค่ารวมส าหรับลูกค้า จะท าให้ธุรกิจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าท าให้ลูกค้าเกิด
ความพอใจ ส่งผลให้ธุรกิจมีผลการด าเนินงานท่ีดีในระยะยาว 

3.1 คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ (Product Value) เป็นคุณค่าท่ีมอบให้ลูกค้าอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ท่ี
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้ 

3.1.1 ประโยชน์หลักเช่น รถยนต์ เป็นพาหนะในการเดินทาง เป็นต้น 
3.1.2 รูปลักษณะผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย คุณภาพ และสมรรถนะท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง 

รูปแบบ ความหรูหรา ความทันสมัย ตราสินค้า ความมีช่ือเสียงมายาวนาน และเป็นท่ียอมรับ 
3.2 คุณค่าด้านบริการ (Service Value) เป็นคุณค่าท่ีมอบให้ลูกค้าอันเกิดจากคุณภาพในการ

ให้บริการ (Service Quality) ดังนี้ 
  3.2.1 การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการท่ีให้กับลูกค้า ต้องอ านวยความสะดวกใน 
ด้านเวลา สถานท่ีแก่ลูกค้า คือ ไม่ให้ลูกค้าคอยนาน ท าเลท่ีต้ังเหมาะสมเพื่อแสดงถึงความสามารถในการ
เข้าถึงลูกค้า 

3.2.2 การติดต่อส่ือสาร (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษท่ี
ลูกค้าเข้าใจง่าย 

3.2.3 ความสามารถ (Competence) บุคลากรท่ีให้บริการ ต้องมีความช านาญ และ
ความรู้ความสามารถในงาน 

3.2.4 ความมีน้ าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นกันเอง และ
วิจารณญาณ 

3.2.5 ความน่าเช่ือถือ (Credibility) บริษัท และบุคลากร ต้องสามารถสร้างความเช่ือมั่น 
และความไว้วางใจในบริการ โดยเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกค้า 

 3.2.6 ความไว้วางใจ (Reliability) บริการท่ีให้กับลูกค้า ต้องมีความสม่ าเสมอ และ
ถูกต้อง 

 3.2.7 การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการ และ
แก้ปัญหาแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ 

 3.2.8 ความปลอดภัย (Security) บริการท่ีให้ต้องปราศจากอันตราย ความเส่ียงและ
ปัญหาต่าง ๆ 

 3.2.9 การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จัก (Tangible) บริการท่ีลูกค้าได้รับจะท าให้ลูกค้า
สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกล่าว 

 3.2.10 การเข้าใจ และรู้จักลูกค้า (Understand Knowing Customer) พนักงานต้อง
พยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
 

3.3 คุณค่าด้านบุคลากร (Personnel Value) เป็นคุณค่าท่ีมอบให้ลูกค้าอันเกิดจากคุณภาพของ
พนักงาน ดังนี้ 
  3.3.1 ความสามารถ (Competence) พนักงานต้องอาศัยความช านาญ และมีความรู้ 
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  3.3.2 ความมีน้ าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์มีความเป็นกันเอง 
3.3.3 ความเช่ือถือได้ (Credibility) พนักงานของบริษัทต้องมีความน่าเช่ือถือ 
3.3.4 ความไว้วางใจได้ (Reliability) พนักงานต้องท างานด้านการบริการด้วยความ

สม่ าเสมอ และถูกต้อง สามารถสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า 
3.3.5 การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)จะต้องให้บริการ และแก้ปัญหาแก่ลูกค้า

ได้อย่างรวดเร็ว ตามท่ีลูกค้าต้องการ 
3.3.6 การติดต่อส่ือสาร (Communication) พนักงานต้องใช้ความพยายามท่ีจะท าความ

เข้าใจกับลูกค้าด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
3.4 คุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image Value) เป็นคุณค่าด้านความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าท่ีมีต่อ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

4. การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการสร้างคุณค่า 
การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง ในสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง นั่นคือการดึงดูด

ด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มท่ีมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขัน เติบโต
และอยู่รอดในตลาดได้ 

4.1 การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539, หน้า 204) กล่าวถึง การสร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้า ไว้ดังนี้ 

4.1.1 ก าหนดโมเดลของลูกค้า (Defining the Customer Value Model) ในขั้นนี้
เริ่มต้นด้วยการท่ีบริษัทจะระบุปัจจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในคุณค่าของ
ลูกค้า 

4.1.2 ก าหนดล าดับขั้นตอนของคุณค่าในสายตาลูกค้า (Building the CustomerValue 
Hierarchy) ในกรณีนี้แต่ละปัจจัยจะแยกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ 

4.1.2.1 ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (Basic Product) 
4.1.2.2 ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง (Expected Product) 
4.1.2.3 ผลิตภัณฑ์ท่ีปรารถนา (Desired Product) 
4.1.2.4 ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้คาดหวังไว้ (UnanticipatedProduct) 

4.1.3 การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประกอบในคุณค่าท้ังหมดท่ีจะจัดให้ส าหรับลูกค้า
(Deciding on the Customer Value Package) เป็นการตัดสินใจเลือกส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อเอาชนะ
คู่แข่ง และสามารถตอบสนองความพึงพอใจ และสร้างความภักดีจากลูกค้า 
 

4.2 คุณค่าในใจผู้บริโภค (Insigh Value) แนวคิดในการสร้างคุณค่าเป็นการมองในทัศนะของ
ผู้บริโภค โดยค้นหาความต้องการท่ีลึกอยู่ในใจของผู้บริโภค โดยวิลัดดา เตชะเวช (2547, หน้า 28) ได้
กล่าวถึง ความเข้าใจเรื่องคุณค่าในความต้องการ และในใจผู้บริโภค ว่ามีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 



7 

4.2.1 ปัจจัยเพิ่มคุณค่า (Value enhancers) ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เคยมีบริษัทใด
น าเสนอในตลาดมาก่อน เช่น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ เป็นจุดขายท่ีลูกค้าสนใจ บริษัทท่ีน าเสนอผลิตภัณฑ์
ท่ีเพิ่มคุณค่าจะสามารถสร้างขยายส่วนแบ่งตลาดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีจุดขายท่ีมีความได้เปรียบด้าน
การแข่งขันเหนือคู่แข่ง 

4.2.2 ปัจจัยรักษาคุณค่า (Value maintainers) จะท าหน้าท่ีรักษาคุณค่าให้คงอยู่ในใจ
ของลูกค้าต่อไป ซึ่งจะท างานควบคู่กับปัจจัยเพิ่มคุณค่า จนพัฒนากลายเป็นปัจจัยเพิ่มคุณค่าในท่ีสุด 

4.2.3 ปัจจัยท่ีท าลายคุณค่า (Value destroyers) การลดคุณค่าในความรู้สึก ในสายตา 
หรือในใจของลูกค้า ซึ่งเป็นจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ บริการ ด้านภาพพจน์ และตราสินค้า เป็นต้น ซึ่งบริษัท
จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข 

4.3 การสร้างคุณค่าในใจผู้บริโภค (Value Creation) กลยุทธ์การตลาดในการสร้างคุณค่าในใจ
ผู้บริโภคปัจจุบันเป็นการบริหารทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง 
และเกิดคุณค่าในใจผู้บริโภค ซึ่งแนวคิดในการสร้างคุณค่าท่ีส าคัญ (วิลัดดา เตชะเวช, 2547, หน้า 30) 
ประกอบด้วย 

4.3.1 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติดีขึ้น หรือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 

4.3.2 กลยุทธ์ตราสินค้า มีความส าคัญในขบวนการสร้างคุณค่าในใจผู้บริโภคปัจจุบัน
ผู้บริโภคจะเช่ือมความคิดตัวผลิตภัณฑ์คุณภาพ กับตราสินค้า สัญลักษณ์ ภาพพจน์ และความรู้สึก ในใจ
ผู้บริโภค เพื่อสร้างภาพพจน์ท่ีดี และมีคุณค่าในความรู้สึกของผู้บริโภคซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีส า คัญใน
ปัจจุบันนี้ 

4.3.3 กลยุทธ์การต้ังราคาสินค้า มีความส าคัญในขบวนการสร้างคุณค่าในใจผู้บริโภค
เช่นกันโดยท่ีราคามีความสัมพันธ์สูงกับคุณภาพ และคุณค่าของผลิตภัณฑ์  หรือบริการในใจผู้บริโภค ซึ่ง
ผู้บริโภคจะมีความเช่ือว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาสูงควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและคุณค่าสูงด้วยเช่นกัน 
 
2.2 แนวคิดเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Service  Mix) ของ Philip  
Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) 
หรือ 7 Ps  ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นส่ิงซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ  ส่ิง
ท่ีผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  โดยท่ัวไปแล้ว  
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น  2  ลักษณะ  คือ  ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการ
ก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดับ
บริการท่ีต่างกัน 
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3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการ
น าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซึ่ง
จะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีต้ัง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการติดต่อส่ือสารให้
ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็น
กุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรมการ
จูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถมีทัศนคติท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมให้กับ
องค์กร 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ท้ังทางด้าย
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีลูกค้าควร
ได้รับ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้าน
การบริการท่ีน าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความประทับใจ 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงแนวคิดเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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บทที่  3 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 
 

การด าเนินงานโครงการครั้งนี้ เป็นด าเนินงานโครงการผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (participatory action research) โดยทีมวิจัยร่วมกับสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเฮี้ย 
ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้  
 
3.1 ประชากร 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเฮี้ย ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน จ านวน 50 คน  
 

3.2 กลุ่มตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง  
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเฮี้ย ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน จ านวน 20 คน  

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม (Participation Action Research) 
โดยให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเฮี้ย ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการจัดการวิจัยร่วมกันโดยแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเตรียมกระบวนการวิจัย โดยใช้ 
 1.1 จัดเวทีประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์และทบทวนศักยภาพผลิตภัณฑ์และกลุ่มเปูาหมาย 

บริบทพื้นท่ี จัดเตรียมแนวทางการบันทึกข้อมูลเชิงกายภาพ พร้อมท้ังประสานงานและท าความเข้าใจกับ
กลุ่มเปูาหมายและพื้นท่ี 

 1.2 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของนักท่องเท่ียวที่มีต่อผ้าทอพื้นเมือง โดยใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดกระบวนการวิจัย 

2. การปฏิบัติการวิจัยผ่านกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งผ่านความรู้เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป 

 2.1 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านผ่านการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและส่งผ่านความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และองค์กรให้แก่กลุ่มเปูาหมาย 

 2.2 กิจกรรมทดลองเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด ผ่านงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองน่าน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 
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3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 การสรุปบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทาง
การตลาด จากผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการทุกขั้นตอนร่วมกับทีมวิจัย ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นปฏิบัติการในพื้นท่ีและ
การเปล่ียนแปลง และขยายผลบทเรียนของโครงการสู่พื้นท่ีอื่นๆ    
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การสรุปบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้จากผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ทุกขั้นตอนร่วมกับทีมวิจัย ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นปฏิบัติการในพื้นท่ีและการเปล่ียนแปลง และขยายผลบทเรียน
ของโครงการสู่พื้นท่ีอื่น ๆ    
3.5 ระยะเวลาการวิจัย   

ระยะเวลาการวิจัย จ านวน 9 เดือน เริ่มต้ังแต่เดือน มกราคม 2560 – กันยายน 2560 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
 

การด าเนินงานโครงการครั้งนี้เป็น เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม (Participation 
Action Research) โดยให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเฮี้ย ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน        
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการวิจัยร่วมกัน 

 
4.1 ผลการวิจัย 

ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ มีการด าเนินกระบวนการงานวิจัยออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคล้อง
กับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยแต่ละกิจกรรมต้ังแต่กระบวนการเตรียม การด าเนินงานวิจัย         
ไปจนถึงกระบวนการสรุปผลการด าเนินงาน ในแต่ละกระบวนการมีผลการวิจัยตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 4.1.1. การเตรียมกระบวนการวิจัย เป็นกระบวนการเพื่อวิเคราะห์และทบทวนศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์และกลุ่มเปูาหมาย บริบทพื้นท่ี จัดเตรียมแนวทางการบันทึกข้อมูลเชิงกายภาพ พร้อมท้ัง
ประสานงานและท าความเข้าใจกับกลุ่มเปูาหมายและพื้นท่ี โดยด าเนินการในลักษณะของ Focus Group 
อีกท้ังยังมีการจัดท าแบบส ารวจความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อผ้าทอพื้นเมือง โดยใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการจัดกระบวนการวิจัย ผลการวิจัยที่ได้จากกระบวนการเตรียมการวิจัย มีดังนี้ 

จากการวิเคราะห์และทบทวนศักยภาพของผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเปูาหมายท่ีด าเนินงานวิจัยร่วม มี
ประเด็นท่ีเกิดขึ้นจากการท า Focus Group สะท้อนให้เห็นศักยภาพของสมาชิกภายในกลุ่ม และศักยภาพ
ขององค์กร (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) ในหลากหลายประเด็น โดยสามารถแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้  

ข้อดีของกลุ่มและสมาชิก 
- สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
- การมีผู้น ากลุ่มท่ีมีความเข้มแข็ง และมีความเป็นผู้น า 
- สมาชิกทุกคนต่างมีทักษะเฉพาะในเรื่องการทอผ้า การตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี  และใส่ใจใน

รายละเอียดของการท างาน 
- สมาชิกมีการมารวมกลุ่มกันอย่างสม่ าเสมอ 
- ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองน่าน เรื่องงานตัดเย็บเส้ือผ้า

สตรี และมีการน าเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ (ไทล้ือ) มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
เส้ือผ้าสตรี 

- มีผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยท่ีหลากหลาย (Design ประยุกต์) 
- ผลิตภัณฑ์มีตลาดรองรับและมีการส่ังซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องจากลูกค้า 
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อุปสรรคและปัญหา 
- สมาชิกมีทักษะเฉพาะในเรื่องงานตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีเท่านั้น ยังไม่สามารถผลิตงานเส้ือผ้าท่ี

หลากหลายได้ 
- ผลิตภัณฑ์ยังขาดความเป็นสากล ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  จ าเป็นต้องท าการยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ท้ังในแง่คุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
- มีเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ผ้าพื้นเมืองท่ีเหลือจากกระบวนการตัดเย็บเส้ือผ้าส าเร็จรูป 
- ขาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการมาสานต่องานในสาขานี้ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
- เพิ่มศักยภาพในด้านทักษะการตัดเย็บเ ส้ือผ้าบุรุษให้กับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถด้านการตัดเย็บเส้ือผ้าให้หลากหลายมากขึ้น 
- เพิ่มศักยภาพในด้านการออกแบบแฟชั่น ลวดลายของผ้าทอเมืองน่านท่ีน ามาใช้ในงานแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของใช้ภายในบ้าน หรือของท่ีระลึกท่ีตรงกับความต้องการของตลาด และ

นักท่องเท่ียว 
- พัฒนาการใช้เส้นใยจากพืชชนิดอื่นมาตัดเย็บแทนการใช้เส้นใยจากฝูาย เช่น เส้นใยจากข่า 

เป็นต้น 
 

 

 
ภาพที่ 3 ผลการสรุปประเด็นโดยใช้เครื่องมือ Mind Mapping ในการรวบรวมประเด็นต่าง ๆ 
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 นอกจากนี้ยังมีผลท่ีได้จากแบบสอบถามความต้องการของนักท่องเท่ียวที่มีต่อผ้าทอพื้นเมืองน่านสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอเมืองน่าน ผลการวิจัยท่ีได้มีดังต่อไปนี้ 

 
ผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 การศึกษาเรื่อง “การวิจัยความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อผ้าทอพื้นเมืองน่านสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอเมืองน่าน” เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวในจังหวัดน่าน โดยมีภูมิล าเนามาจากจังหวัดอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่จังหวัดน่าน โดยไม่
จ ากัดเพศ อายุต้ังแต่ 12 ปีข้ึนไป จ านวน รวมท้ังส้ินจ านวน 100 คน และผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ           1. ชาย 45 45 
 2. หญิง 55 55 
2. อายุ 1. 20 - 30 ปี 49 49 
 2. 31 - 40 ปี 28 28 

 3. 41 - 50 ปี 15 15 

 4. 51 - 60 ปี 6 6 

 5. มากกว่า 60 ปีข้ึนไป 2 2 
3. ระดับการศึกษา 1. มัธยมศึกษาตอนต้น 11 11 
 2. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า (ปวช.) 10 10 
 3. ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) 19 19 
 4. อนุปริญญา 21 21 
 5. ปริญญาตรี 22 22 
 6. ปริญญาโท 10 10 
 7. สูงกว่าปริญญาโท 7 7 
4. อาชีพ 1. นักเรียน/นักศึกษา 21 21 
 2. รับราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ / พนักงานราชการ 
21 21 

 3. พนักงานบริษัทเอกชน 16 16 
 4. ธุรกิจส่วนตัว 31 31 
 5. อิสระ/รับจ้างท่ัวไป 11 11 
5. ระดับรายได้ต่อเดือน 1. ต่ ากว่า 10,000 บาท 42 42 
 2. 10,001 - 20,000  บาท 30 30 
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ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
 3. 20,001 - 30,000  บาท      20 20 
 4. 30,001 - 40,000  บาท     2 2 
 5. มากกว่า 50,000 บาท 6 6 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
  

จากตารางท่ี 1 สามารถจ าแนกข้อมูลท่ัวไปได้ดังนี้  
  1. เพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงจ านวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 55 และเป็นเพศชายจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ตามล าดับ 
  2. อายุ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง  รองลงมาคืออายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีจ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
รองลงมา คืออายุระหว่าง 51 - 60 ปี และมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ
มากกว่า 60 ปีข้ึนไป มีจ านวนน้อยสุด คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 
  3. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรี มีจ านวนมาก
ท่ีสุด คือ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมา คือ ระดับช้ันอนุปริญญา มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
21 รองลงมาเป็นระดับช้ันประกาศนียบัตรช้ันสูง (ปวส.) มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมา
เป็นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันปริญญาโท มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาท่ีน้อยท่ีสุดคือ ระดับช้ันสูงกว่าปริญญาโท คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7 
ตามล าดับ 
  4. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา และผู้ท่ีรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานราชการ  
มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
16 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนท่ีน้อยท่ีสุดคือ อิสระ/รับจ้างท่ัวไป คือ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ 
  5. รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท มีจ านวน
มากท่ีสุด คือ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา คือ ระดับรายได้ 10,001-20,000 บาท มีจ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา คือ ระดับรายได้ 20,001 - 30,000  บาท  มีจ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 รองลงมา คือ ระดับรายได้ท่ีมีมากกว่า 50,000 บาท มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
และระดับรายได้ท่ีมีจ านวนผู้ตอบน้อยท่ีสุด คือ ระดับรายได้ 30,001 - 40,000  บาท มีจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
 

พฤติกรรมการบริโภค จ านวน ร้อยละ 
1. การมาเท่ียวจังหวัดน่าน 1. เคย 100 100 
 2. ไม่เคย 0 0 
2. การรู้จักผ้าทอพื้นเมืองน่าน 1. รู้จัก 100 100 
 2. ไม่รู้จัก 0 0 
3. ผลของสภาวะทาง
เศรษฐกิจต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ฯ 

1. ม ี 52 52 

 2. ไม่มี 48 48 
4. ผลของสภาวะทางการเมือง
มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฯ 

1. ม ี 41 41 

 2. ไม่มี 59 59 
5. ประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอพื้นเมืองน่านท่ีรู้จักมาก
ท่ีสุด 

1. ผ้านุ่ง / ผ้าซิ่น 21 21 

 2. ผ้าพันคอ / ผ้าคลุมไหล่ 26 26 
 3. ตุง 5 5 
 4. เส้ือแขนกระบอก / เส้ือผ้าเมือง  17 17 
 5. กางเกงสะดอ 28 28 
 6. ผ้าคลุมเตียง 3 3 
 7. อื่น ๆ (ระบุ) 0 0 
6. ลวดลายผ้าทอพื้นเมืองน่าน
ท่ีรู้จัก 

1. ลายน้ าไหล 46 46 

 2. ลายปูอง 15 15 
 3. ลายค าเคิบ  14 14 
 4. ลายมัดก่าน     9 9 
 5. ลายม่านแบบเมืองน่าน  7 7 
 6. ลายไทล้ือโบราณ 6 6 
 7. ลายน้ าไหลประยุกต์ 3 3 
 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 0 0 
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พฤติกรรมการบริโภค จ านวน ร้อยละ 
7. ประเภทของผ้าทอพื้นเมือง
น่าน 

1. ผ้าไหม 40 40 

 2. ผ้าฝูายธรรมชาติ 50 50 
 3. ผ้าไหมและผ้าฝูาย 10 10 
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 0 0 
8. ประเภทสีเส้นใยท่ีน าทอ
เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง
น่านท่ีชอบท่ีสุด 

1. ไม่มีการย้อมสี 20 20 

 2. สีท่ีมาจากธรรมชาติ 76 76 
 3. สีสังเคราะห์ 4 4 
9. แรงจูงใจท่ีซื้อผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอพื้นเมืองน่าน 

1. เป็นของฝาก / ของท่ีระลึก 37 37 

 2. ความต้องการ / ความชอบส่วน
บุคคล 

36 36 

 3. ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบเฉพาะ 16 16 
 4. มีคนแนะน า 10 10 
 5. ราคาท่ีน่าพอใจ 1 1 
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 0 0 
10. ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์
ผ้าทอพื้นเมืองน่าน 

1. 1 ช้ิน 38 38 

 2. 2 ช้ิน 40 40 
 3. 3 ช้ิน 7 7 
 4. มากกว่า 3 ช้ิน 15 15 
11. ราคาสินค้าจากผ้าทอ
พื้นเมืองน่านท่ีเคยซื้อแต่ละ
ครั้ง 

1. ต่ ากว่า 500 บาท 65 65 

 2. 501 - 1,500 บาท 25 25 
 3. 1,501- 2,500 บาท 5 5 
 4. 2,501 - 3,500 บาท 5 5 
 5. 3,501 - 4,500 บาท 0 0 
 6. มากกว่า 4,500 บาทขึ้นไป 0 0 
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พฤติกรรมการบริโภค จ านวน ร้อยละ 
12. ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของท่าน
ต่อครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอพื้นเมืองน่าน 

1. ต่ ากว่า 500 บาท 25 25 

 2. 501 - 1,500 บาท 36 36 
 3. 1,501- 2,500 บาท 21 21 
 4. 2,501 - 3,500 บาท 7 7 
 5. 3,501 - 4,500 บาท 7 7 
 6. มากกว่า 4,500 บาทขึ้นไป 4 4 
13. ปัจจัยทางด้านราคาใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฯ 

1. ราคาแพง (ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
และสวยงาม) 

42 42 

 2. ราคาเหมาะสม (ไม่ถูกไม่แพง) 48 48 
 3. ราคาถูกท่ีสุดเท่านั้น 10 10 
14. สถานท่ีเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง
น่านบ่อยท่ีสุด 

1. ร้านจ าหน่ายผ้าทอเมืองพื้นเมือง
น่านโดยเฉพาะ   

21 21 

 2. ร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก บริเวณ
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 

34 34 

 3. ตลาดไนท์บาซาร์ ดีเบส 24 24 
 4. ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  17 17 
 5. ร้านค้าออนไลน์ 4 4 
15. เหตุผลท่ีเลือกท่ีจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง
น่านจากข้อ 14 

1. หาซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการได้ง่าย 37 37 

 2. มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย 
ทุกอย่างท่ีต้องการ 

38 38 

 3. จัดวางสินค้าอยู่ในต าแหน่งท่ีพบ
เห็นได้ง่าย 

13 13 

 4. ผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในหมวดหมู่ท่ี
ชัดเจน 

12 12 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภค 
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ส่วนที่ 3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน 
 
 

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน จ านวน ร้อยละ 
1. ประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ี
เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน 

1. เครื่องแต่งกาย (เส้ือ ผ้านุ่ง 
กางเกง) 

15 15 

 2. ผ้าพันคอ/ผ้าคลุมไหล่/หมวก 21 21 
 3. ของประดับตกแต่งบ้าน 18 18 
 4. กระเป๋ารูปแบบต่างๆ 19 19 
 5. ของท่ีระลึก เช่น พวงกุญแจ  

magnet  เป็นต้น 
27 27 

2. ปัจจัยในการพิจารณาเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีท่านเลือกในข้อ
ท่ี 1 

1. การออกแบบรูปทรง 32 32 

 2. ประโยชน์ใช้สอย 15 15 
 3. ลวดลายและโทนสี 23 23 
 4. ราคา 23 23 
 5. วัตถุดิบท่ีน ามาผลิต และการตัด

เย็บ 
6 6 

 6. บรรจุภัณฑ์ 1 1 
3. โทนสีของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นเมืองน่านท่ีท่านจะเลือกซื้อ 

1. โทนสีร้อน 49 49 

 2. โทนสีเย็น 12 12 
 3. โทนสีผสม 21 21 
 4. โทนสีเงิน - สีทอง 18 18 
 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 0 0 

4. เส้นใยในการผลิตผ้าทอ
พื้นเมืองน่าน 

1. ผ้าไหม 18 18 

 2. ผ้าฝูายธรรมชาติ 64 64 
 3. ผ้าไหมและผ้าฝูาย 18 18 
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 0 0 
5. สีของเส้นใยท่ีน าทอเป็น
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน 

1. ไม่มีการย้อมสี 22 22 

 2. สีท่ีมาจากธรรมชาติ 75 75 
 3. สีสังเคราะห์ 3 3 
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องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน จ านวน ร้อยละ 
6. ลวดลายผ้าทอพื้นเมืองน่าน
ท่ีชอบและคิดจะเลือกซื้อ 

1. ลายน้ าไหล 28 28 

 2. ลายปูอง 15 15 
 3. ลายค าเคิบ  13 13 
 4. ลายมัดก่าน     10 10 
 5. ลายม่านแบบเมืองน่าน  10 10 
 6. ลายไทล้ือโบราณ 9 9 
 7. ลายน้ าไหลประยุกต์ 15 15 
 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)   
 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน 
 
 

7. ประเภทผลิตภัณฑ์และ
ราคาที่เหมาะสม 

ราคาที่เหมาะสม 
10 - 
100 
บาท 

101 - 
200 
บาท 

201 - 
300 
บาท 

301 - 
500 
บาท 

501 - 
1000 
บาท 

มากกว่า 
1000 บาท

ขึ้นไป 

1. เครื่องแต่งกาย 4 
(4) 

66 
(66) 

20 
(20) 

5 
(5) 

5 
(5) 

0 
(0) 

2. ผ้าพันคอ / ผ้าคลุมไหล่ 5 
(5) 

75 
(75) 

14 
(14) 

5 
(5) 

1 
(1) 

0 
(0) 

3. ของประดับตกแต่งบ้าน 
เช่น โคมไฟ/หมอนอิง/ผ้าม่าน 

2 
(2) 

66 
(66) 

12 
(12) 

16 
(16) 

4 
(4) 

0 
(0) 

4. กระเป๋ารูปแบบต่างๆ 5 
(5) 

71 
(71) 

19 
(19) 

3 
(3) 

2 
(2) 

0 
(0) 

5. ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกช้ินเล็ก 
เช่น พวงกุญแจ, magnet  
เป็นต้น 

87 
(87) 

10 
(10)  

3 
(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
       (0) 

6. เคสโทรศัพท์มือถือจากผ้า
ทอพื้นเมืองน่าน 

23 
(23) 

70 
(70) 

5 
(5) 

2 
(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ร่มผ้าฝูายพื้นเมืองน่าน 5 
(5) 

84 
(84) 

11 
(11) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

 

ตารางที่ 4 แสดงราคาท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองน่าน 
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องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน (ต่อ) จ านวน ร้อยละ 
8. ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้/ซ้ือสินค้า 

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 36 36 

 2. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 35 35 
 3. ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสินค้า

ท่ัวไป 
19 19 

 4. ราคาสินค้ามีความคงที 
 
 

10 10 

9. ช่องทางในการหาซ้ือ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง
น่านที่เหมาะสม 

1. ร้านจ าหน่ายผ้าทอเมืองพื้นเมือง
น่านโดยเฉพาะ   

23 23 

 2. ร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก บริเวณ
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 

43 43 

 3. ตลาดไนท์บาซาร์ ดีเบส 19 19 
 4. ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  7 7 
 5. ร้านค้าออนไลน์ 8 8 
10. ปัจจัยทางด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่ายสินค้า 

1. มีผลิตภัณฑ์เฉพาะตามท่ีต้องการ 16 16 

 2. อยู่ใจกลางแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ 49 49 
 3. การเดินทางท่ีสะดวกสบาย 18 18 
 4. การมีร้านค้าให้เลือกชมได้

หลากหลายร้าน 
11 11 

 5. รวบรวมผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพจาก
ท่ัวทั้งจังหวัดมารวมไว ้

6 6 

 
 
 

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  
จ าแนกตามลักษณะข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน (ต่อ) 

 
4.1.2 การปฏิบัติการวิจัยผ่านกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งผ่านความรู้เพื่อยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป  
เป็นกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านผ่านการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

และส่งผ่านความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และองค์กรให้แก่กลุ่มเปูาหมาย มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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คณะท างานวิจัยได้ประสานงานกับวิทยากรจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand 
Creative & Design Center (TCDC) มาเป็นวิทยากรในการพัฒนาแนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มี
ความสร้างสรรค์ และตอบโจทย์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ และได้ติดต่อประสานงานกับวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้าน
การตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วยมือ มาช่วยเพิ่มองค์ความรู้  จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ด้านการ
ออกแบบงาน และผลิตภัณฑ์ และเพิ่มทักษะการตัดเย็บ การด้นมือ เทคนิควิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะของท่ีระลึก และของใช้ภายในบ้าน โดยพัฒนาจากเอกลักษณ์ของผ้าหลบไทล้ือ จังหวัดน่าน     
คือ การทอตกแต่งเป็นลวดลายด้วยเทคนิคการขิด หรือจก  ท่ีเหลือจากการตัดเย็บเส้ือผ้าส าเร็จรูปสามารถ
น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า รูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น พวงกุญแจ, เคสโทรศัพท์มือถือ, 
หมองอิง เป็นต้น อีกท้ังผ้าทอพื้นเมืองน่าน คือ “ผ้าลายน้ าไหล” สามารถพัฒนาตัดเย็บเป็นกระเป๋าถือใน
รูปแบบต่างๆ ให้ดูมีมูลค่า และเรื่องราวของผ้าทอพื้นเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  เศษผ้าหลบไทล้ือ จ.น่าน วิธีการทอด้วยลวดลายเทคนิคการขิด หรือจก  
เป็นเศษผ้าท่ีเหลือจากการตัดเย็บเส้ือผ้าส าเร็จรูป  

 
 
 
 



22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-6 ฝึกปฏิบัติการออกแบบเคสโทรศัพท์มือถือ  โดยใช้กระบวนการความคิดสร้างสรรค์                               
และจินตนาการของแต่ละคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-8   ผลงานการออกแบบ และผลิตภัณฑ์ช้ินแรกของแต่ละคน 
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ภาพที่ 9-10   วิทยากรใช้เทคนิคการจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ด้านการออกแบบงาน และ
ผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อร่วมกันออกแบบ และผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากวัสดุท่ีได้จาก                

ผ้าทอพื้นเมืองน่าน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11-14  กลุ่มเปูาหมายลงมือท าผลิตภัณฑ์ท่ีได้ร่วมกันคิดและออกแบบร่วมกับวิทยากร 
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ภาพที่ 15-18  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้แก่ ปลอกหมอนอิง, พวงกุญแจ, เคสโทศัพท์, กระเป๋า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19-20  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าทอลายน้ าไหล(ประยุกต์) ลายเอกลักษณ์ของเมืองน่าน 
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋ารูปทรงต่างๆ  
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กิจกรรมทดลองเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าทอพื้นเมืองน่าน ด้วยเทคนิคการผลิตด้วยมือ (เน้นงาน 
Handmade) น ามาทดลองตลาดผ่านกิจกรรมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองน่าน              
ถนนข้างวัดภูมินทร์ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากมีนักท่องเท่ียว และประชาชนจ านวนมากมาเลือก
ชมและซื้อสินค้า คณะผู้วิ จัยได้น าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการฝึกอบรมมาจัดแสดง และจ าหน่าย ได้แก่          
พวงกุญแจ, เคสโทรศัพท์มือถือ, หมองอิง,กระเป๋าใสเหรียญ ท่ีท าจากเศษผ้าหลบไทล้ือ และผลิตภัณฑ์
กระเป๋ารูปแบบต่างๆ จากผ้าทอลายไทล้ือประยุกต์ เป็นต้น ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตและพูดคุยกับ
นักท่องเท่ียว และคนน่านท่ีให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ในระดับดีมาก เลือกซื้อเป็นของใช้ส่วนตัวและของฝาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21-25 กิจกรรมทดลองเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด 
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4.1.3 การสรุปบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทาง
การตลาด จากผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการทุกขั้นตอนร่วมกับทีมวิจัย ผลลัพธ์ที่ได้เป็นปฏิบัติการในพื้นที่
และการเปลี่ยนแปลง และขยายผลบทเรียนของโครงการสู่พื้นที่อื่นๆ   ใช้กระบวนการสรุปบทเรียนแบบ
มีส่วนร่วม โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมท้ังมีการเพิ่มเติมองค์ความรู้ในเรื่องการตลาดเพิ่มเติม
ให้กับกลุ่มเปูาหมายร่วมด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายผลสู่พื้นท่ีอื่นต่อไป มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

ทางกลุ่มเปูาหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ ท าการสรุปผลการด าเนินงานวิจัย โดยใช้ CIPP Model เพื่อ
ร่วมกันวางแนวทางในการแลกเปล่ียนกิจกรรม พร้อมท้ังยังมีการแลกเปล่ียนเพิ่มเติมประเด็นการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพิ่มเติมในลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรระยะส้ันกับทางวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 
4.2 อภิปรายผล 

 
4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 จากกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการส ารวจมีจ านวน 100 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยเป็นเพศหญิงจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 และมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีจ านวนน้อยสุด คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
ระดับการศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรี มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 โดยส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ระดับรายได้ต่อต่ ากว่า 
10,000 บาท มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42  
 
2. พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน 
 จากกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการส ารวจมีจ านวน 100 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเคยมาเท่ียวจังหวัด
น่านแล้ว มีจ านวนท้ังส้ิน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100  และยังรู้จักผ้าทอพื้นเมืองน่าน มีจ านวนท้ังส้ิน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ในส่วนของสภาวะทางเศรษฐกิจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฯ 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า สภาวะทางเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 52 และสภาวะทางการเมืองมีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฯ กลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่า สภาวะทางการเมืองไม่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฯ มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 59 คน คิดเป็นร้อย
ละ 59  

กลุ่มตัวอย่างรู้จักประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านท่ีมากท่ีสุด คือ กางเกงสะดอ มีคน
นักท่องเท่ียวรู้จักมากท่ีสุด คือ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 โดยมีลวดลายผ้าทอเมืองน่านท่ีรู้จักมากท่ีสุด คือ 
ลายน้ าไหล มีนักท่องเท่ียวรู้จักมากท่ีสุด คือ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46 อีกท้ังประเภทของผ้าทอพื้นเมือง
น่านท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมากท่ีสุด คือ ผ้าฝูายธรรมชาติ มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
โดยชอบสีท่ีมาจากธรรมชาติมากท่ีสุด มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวจะเลือก



27 

ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านเป็นของฝาก หรือ ของท่ีระลึก มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฯ แต่ละครั้ง 2 ช้ิน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ในการซื้อแต่ละครั้งนักท่องเท่ียวจะเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาต่ ากว่า 500 บาท มีจ านวน 65  คน  คิดเป็นร้อยละ 65  และเมื่อรวมค่าใช้จ่ายแต่
ละครั้งของนักท่องเท่ียวในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองน่าน จะอยู่ในราคา 501 - 1,500 
บาท มีจ านวน 36  คน  คิดเป็นร้อยละ 36 ปัจจัยทางด้านราคาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง
น่าน นักท่องเท่ียวจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีราคาเหมาะสม (ไม่ถูกไม่แพง) มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48 
 ส าหรับสถานท่ีจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีนักท่องเท่ียวเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านมากท่ีสุด 
คือ ร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก บริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียว มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34 
เหตุผลท่ีนักท่องเท่ียวเลือกมาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านจากร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก บริเวณ
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เพราะ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย ทุกอย่างท่ีต้องการ มีจ านวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 38  
 
3. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่านที่สะท้อนโดยกลุ่มนักท่องเที่ยว 
 จากกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการส ารวจมีจ านวน 100 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมาเท่ียวเมืองน่านและ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองน่านท่านจะเลือกผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ี
ระลึกช้ินเล็ก เช่น พวงกุญแจ เป็นต้น เป็นของฝากกลับบ้าน มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56 โดย
พิจารณาจากปัจจัยในเรื่อง การออกแบบรูปทรงท่ีดูทันสมัย น่าสนใจ มากท่ีสุด มีจ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32 และมีโทนสีของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านท่ีชอบและคิดจะเลือกมากท่ีสุด คือ โทนสีเย็น มี
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 มีประเภทเส้นใยท่ีน ามาผลิตเป็นผ้าทอพื้นเมืองน่านท่ีนักท่องเท่ียวนิยม
มากท่ีสุด คือ ผ้าฝูายธรรมชาติ มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และนิยมสีท่ีมาจาก
ธรรมชาติมากท่ีสุด มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75 โดยมีลวดลายผ้าทอเมืองน่านท่ีชอบมากท่ีสุด คือ 
ลายน้ าไหล มีนักท่องเท่ียวชอบมากท่ีสุด คือ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 
 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สะท้อนในส่วนของราคาของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านแต่ละ
ประเภทว่าราคาท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ 
 1. เครื่องแต่งกาย ควรมีราคาท่ีเหมาะสม คือ ราคา 101 -200 บาท มีจ านวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66 
 2. ผ้าพันคอ / ผ้าคลุมไหล่ ควรมีราคาท่ีเหมาะสม คือ 101 -200 บาท มีจ านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75 
 3. ของประดับตกแต่งบ้าน เช่น โคมไฟ เป็นต้น ควรมีราคาท่ีเหมาะสม คือ 101 -200 บาท มี
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66 

4. กระเป๋า / รองเท้า ควรมีราคาท่ีเหมาะสม คือ 101 -200 บาท มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71 

5. ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกช้ินเล็ก เช่น พวงกุญแจ เป็นต้น ควรมีราคาท่ีเหมาะสม คือ 10 -100 บาท มี
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 87 
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6. เคสโทรศัพท์มือถือจากผ้าทอพื้นเมืองน่าน ควรมีราคาท่ีเหมาะสม คือ 101 -200 บาท มี
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70 

7. ร่มผ้าฝูายพื้นเมืองน่าน ควรมีราคาท่ีเหมาะสม คือ 101 -200 บาท มีจ านวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84 

ปัจจัยด้านราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้/ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่านของกลุ่มตัวอย่าง 
จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 
 ส าหรับสถานท่ีจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีนักท่องเท่ียวเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านท่ี
เหมาะสมส าหรับกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด คือ ร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก บริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียว มี
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 เหตุผลท่ีนักท่องเท่ียวเลือกมาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านจากร้าน
จ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก บริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เพราะ อยู่ใจกลางแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ มีจ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 

 
4.2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งผ่านความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และทดลองเปิดตัว

ผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด  
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการฝึกอบรม ได้แก่ กระเป๋าใส่เหรียญจากผ้าลายไทล้ือ โดยใช้วิธีการด้นมือ และ

มีตัวอย่างของเคสโทรศัพท์มือถือจากผ้าลายไทล้ือ (ลายผ้าหลบ)  
ในการทดลองเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด ได้มีข้อเสนอแนะท้ังต่อตัวผลิตภัณฑ์และโครงการ จะ

เห็นด้วยกับการที่น าลวดลาย หรือเอกลักษณ์ของผ้าทอเมืองน่าน โดยเฉพาะลายผ้าคลุมเตียง (ผ้าหลบ) ของ
ชาวไทล้ือ มาประยุกต์เป็นกระเป๋าใส่เหรียญใบเล็ก ในรูปแบบของกระเป๋าด้นมือ ซึ่งมีกระบวนการในการ
ผลิตจากการเย็บด้วยมือ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านได้อย่างน่าสนใจ โดย
กระบวนการผลิตด้วยมือ เป็นรูปแบบการผลิตท่ีก าลังได้ความนิยมจากกลุ่มนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 
ประกอบกับการวางลวดลายของผ้าได้น่าสนใจ แม้ว่ากิจกรรมนี้จะไม่ได้มีความต้ังใจมาขายสินค้าโดยตรง 
แต่ก็มีนักท่องเท่ียวที่สนใจและซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านท่ีเกิดจากงานวิจัยกลับไปด้วย 

 
4.2.3 การสรุปบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทาง

การตลาด จากผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการทุกขั้นตอนร่วมกับทีมวิจัย ผลลัพธ์ที่ได้เป็นปฏิบัติการในพื้นที่
และการเปลี่ยนแปลง และขยายผลบทเรียนของโครงการสู่พื้นที่อื่นๆ    

การประเมินโครงการผ่านการประเมินโดยใช้เครื่องมือ CIPP MODEL ร่วมกัน สามารถสรุปออกมา
เป็นตารางได้ดังนี้ 
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การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation : C)   

การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน 
(Input Evaluation : I ) 

- โครงการนี้เป็นโครงการท่ีเกิดจากรูปแบบของมี
ผ้าทอพื้นเมืองน่านท่ีมีข้อจ ากัด  

- เป็นโครงการท่ีเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
วิจัยในปีงบประมาณ 2560  

- สามารถท่ีจะต่อยอดโครงการในปีต่อไปได้ 
 

- ด าเนินการวิเคราะห์และทบทวนศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์และกลุ่มเปูาหมาย บริบทพื้น ท่ี ผ่าน
เครื่องมือ SWOT เน้นกระบวนการ Focus Group 
โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลักส าคัญ พูดคุย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหว่างกัน พร้อมท้ังมีการสรุปประเด็น
ในรูปแบบของ Mind Mapping เพื่อให้เห็นประเด็น
ท่ีจะต่อยอดและพัฒนาร่วมกัน 

- จัดท าแบบส ารวจความต้องการของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อผ้าทอพื้นเมือง โดยใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการจัดกระบวนการวิจัยออกส ารวจความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อผ้าทอพื้นเมืองน่าน 
และจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบส ารวจ 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญให้กับทีมวิจัยและ
กลุ่มเปูาหมายในการสร้างมูลค่าให้กับผ้าทอพื้นเมือง
น่านท่ีตรงกับความต้องการของตลาด  

- ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร
ด าเนินงานไม่มีเพียงพอ  

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( Process 
Evaluation : P ) 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ผ ลิ ต  ( Product 
Evaluation : P ) 

- วางกรอบแนวคิดเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
สร้างมูลค่าเพิ่ม  การวางส่วนประสมทางการตลาด และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 

- เน้นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมผ่าน
การวิเคราะห์และทบทวนต้นทุน เพื่อน าไปสู่การฝึกอบรม 
ท่ีสามารถยกระดับความรู้คนท างานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- การสรุปบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด 

- ก ลุ่มเปูาหมายของทีมวิ จัย เป็นก ลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกิดการพัฒนาศักยภาพสมาชิกใน
กลุ่มให้สามารถผลิตสินค้าแบบใหม่ จากลวดลายของ
ผ้าทอพื้นเมืองน่านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นการ
ขยายพื้นท่ีทางการตลาดให้กับกลุ่มได้ 

- เกิดการยกระดับฝีมือ/ทักษะของช่าง  
- ท าให้คนในพื้นท่ีมองเห็นคุณค่าของผ้าทอ

พื้นเมืองน่านมากขึ้น ว่าสามารถน าไปพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท่ีต้องการของท้องตลาดได้ 

- พัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรระยะส้ันด้าน
การพัฒนาทักษะฝีมือด้านการตัดเย็บในพื้นท่ีต่อไป 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอพื้นเมืองน่าน กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเฮีย 
ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (๑) เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายเกิดแนว
ทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านสู่ท้องตลาด และ (2) เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายเกิด
การยกระดับและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเฮีย เป็นการวิจัยคุณภาพเชิงส ารวจ เพื่อ
ท าการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านผ่านกระบวนการวิจัยท่ี
ออกแบบให้กลุ่มเปูาหมายเกิดการวางแนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ผ่านการออกแบบ
ลวดลายผ้าทอเมืองน่านให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และกระบวนการผลิตท่ีเพิ่มเติมเรื่องราวความเป็นมาของ
ผ้าทอพื้นเมืองน่าน ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดกระบวนการสมัยใหม่ท่ีจะช่วยในการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นเมืองน่านให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ เกิดผลส าเร็จท่ีสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังต่อไปนี้  

1. กลุ่มเปูาหมายของทีมวิจัย เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในกลุ่มให้
สามารถผลิตสินค้าแบบใหม่ จากลวดลายของผ้าทอพื้นเมืองน่านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเป็น
การขยายพื้นท่ีทางการตลาดให้กับกลุ่มได้ 

2. กลุ่มเปูาหมายของโครงการสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว โดยใช้ผ้าทอ
พื้นเมืองน่านได้ 

3. กระบวนการและผลการด าเนินงาน ท าให้คนในพื้นท่ีมองเห็นคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองน่าน
มากขึ้น ว่าสามารถน าไปพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท่ีต้องการของท้องตลาดได้ 

4. กลุ่มเปูาหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ เกิดความต้องการพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรระยะส้ันด้าน
การพัฒนาทักษะฝีมือด้านการตัดเย็บในพื้นท่ีต่อไป 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ในการด าเนินงานต่อไปน่าจะเน้นกระบวนการต่อยอด โดยการน าแนวคิดด้านการจัดการ

วัฒนธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย เพื่อค้นหารูปแบบและแนวทางด้านการ
จัดการวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านต่อไป 
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2. การต่อยอดแนวคิดในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ควรเน้นท่ีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต
เพิ่มเติมด้วย มากกว่าการเน้นพัฒนาเฉพาะผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว และควรพัฒนาให้เป็น
องค์รวมมากกว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบส ารวจความต้องการของนักท่องเท่ียวที่มีต่อผ้าทอพ้ืนเมืองน่าน 
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แบบส ารวจความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผ้าทอพืน้เมืองน่าน 

ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอเมืองน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

เรียน ผูต้อบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลในการึึกาาวิจัยความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ

ผ้าทอพื้นเมืองน่านสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอเมืองน่าน ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถาม ท้ังนี้ผู้วิจัยจะเก็บค าตอบของท่านไว้เป็นความลับและน ามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
ภาพรวมเท่านั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาและความร่วมมือจากท่านและขอขอบคุณมา     
ณ โอกาสนี้ ด้วย 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับค าตอบ และความคิดเห็นของท่าน มากที่สุด 
 

 

1. เพศ 

 ชาย   

 หญิง 
 

2. อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี       20-30 ปี      31-40 ปี     
 41-50 ปี       51-60 ปี     มากกว่า 60 ปี 
 

3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 

  มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) 
  ประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.)   อนุปริญญา 

  ปริญญาตรี     ปริญญาโท 

  สูงกว่าปริญญาโท 
 

4. อาชีพ 

 นักเรียน/ นักศึกษา    รับราชการ 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ    พนักงานบริษัท 

 ธุรกิจส่วนตัว     อาชีพอิสระ 

 อื่นๆ โปรดระบุ........................................... 
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5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

  น้อยกว่า 10,000 บาท   10,000-20,000 บาท 

  20,001-30,000 บาท    30,001-40,000 บาท 

  40,001-50,000 บาท    50,000 บาท ขึ้นไป 
 

************************************************* 
 
 

ส่วนที่ 2 : การส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

 

1. ท่านเคยมาเท่ียวจังหวัดน่านหรือไม่ 
 เคย              ไม่เคย (ข้ามไปท าในส่วนท่ี 3) 
 

2. ท่านรู้จักผ้าทอพื้นเมืองน่านหรือไม่ 
 รู้จัก        ไม่รู้จัก    
   

3. สภาวะทางเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านหรือไม่ 
              มี                        ไม่ม ี
 
4. สภาวะทางการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านหรือไม่ 
              มี                       ไม่มี 
 

3. ท่านรู้จักผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองประเภทใดมากท่ีสุด 
  ผ้านุ่ง / ผ้าซิ่น    ผ้าพันคอ / ผ้าคลุมไหล่   

 ตุง     เส้ือแขนกระบอก / เส้ือผ้าเมือง    

 กางเกงสะดอ     ผ้าคลุมเตียง 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... 

 

4. ท่านรู้จักลวดลายผ้าทอพื้นเมืองน่านลายใดมากท่ีสุด 

  ลายน้ าไหล     ลายปูอง  

 ลายค าเคิบ     ลายมัดก่าน   

 ลายม่านแบบเมืองน่าน   ลายไทล้ือโบราณ 

  ลายน้ าไหลประยุกต์    อื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................................... 
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5. ท่านเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองน่านประเภทใด 
             ผ้าไหม          ผ้าฝูายธรรมชาติ           ผ้าไหมและผ้าฝูาย        อื่น ๆ  

 

6. สีของเส้นใยท่ีน าทอเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านประเภทใดท่ีท่านนิยมมากท่ีสุด 
 ไม่มีการย้อมสี           สีท่ีมาจากธรรมชาติ     สีสังเคราะห์ 
   

7. อะไรที่เป็นแรงจูงใจให้ท่านซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองน่าน 
  เป็นของฝาก / ของท่ีระลึก   ความต้องการ / ความชอบส่วนบุคคล 

 ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบเฉพาะ   มีคนแนะน า  
 ราคาท่ีน่าพอใจ    อื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

 

8. ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านในแต่ละครั้ง (โดยประมาณ) 
              1 ช้ิน                       2 ช้ิน                   3 ช้ิน            มากกว่า 3 ช้ิน 
 

9. ราคาสินค้าจากผ้าทอพื้นเมืองน่านท่ีท่านเคยซื้อมีราคาประมาณเท่าไหร่ 
  ต่ ากว่า 500 บาท              501 – 1,500 บาท  

 1,501 – 2,500 บาท    2,501 – 3,500 บาท  
 3,501 – 4,500 บาท    มากกว่า 4,500 บาท 
 

10. ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของท่านต่อครั้งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองน่าน คิดเป็นเงินประมาณ
เท่าใด 

 ต่ ากว่า 500 บาท              501 – 1,500 บาท  
 1,501 – 2,500 บาท    2,501 – 3,500 บาท  
 3,501 – 4,500 บาท    มากกว่า 4,500 บาท 
 

11. ปัจจัยทางด้านราคาหลักท่ีส าคัญท่ีท าให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองน่าน 
 ราคาแพง (ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและสวยงาม)   

  ราคาเหมาะสม (ไม่ถูกไม่แพง) 
 ราคาถูกท่ีสุดเท่านั้น 

 

 12. ท่านจะไปหาซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองน่านจากท่ีใดบ่อยท่ีสุด 
 ร้านจ าหน่ายผ้าทอเมืองพื้นเมืองน่านโดยเฉพาะ   

  ร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก บริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 
 ตลาดไนท์บาซ่าร์ ดีเบส 
 ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
 ร้านค้าออนไลน์ 
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13. เหตุใดท่านจึงเลือกท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองน่านจากสถานท่ีจัดจ าหน่าย ท่ีท่านเลือกในข้อ 9 
 หาซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการได้ง่าย  

  มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย ทุกอย่างท่ีต้องการ 
 จัดวางสินค้าอยู่ในต าแหน่งท่ีพบเห็นได้ง่าย 
 ผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในหมวดหมู่ท่ีชัดเจน 

 
 

******************************** 
 
ส่วนที่ 3 : การส ารวจผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

 
1. ถ้าท่านมาเท่ียวเมืองน่านและจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองน่านท่านจะเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดใด
เป็นของฝากกลับบ้านมากท่ีสุด 

 เครื่องแต่งกาย (เส้ือ ผ้านุ่ง กางเกง) 
 ผ้าพันคอ / ผ้าคลุมไหล่/หมวก     
 ของประดับตกแต่งบ้าน 

  กระเป๋ารูปแบบต่างๆ     
 ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกช้ินเล็ก เช่น พวงกุญแจ, magnet เป็นต้น 

  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... 
 

2. จากผลิตภัณฑ์ท่ีท่านเลือกในข้อท่ี 1 ท่านพิจารณามาเลือกซื้อจากปัจจัยข้อใด 
 การออกแบบรูปทรง    ประโยชน์ใช้สอย     
 ลวดลายและโทนสี    ราคา    
 วัตถุดิบท่ีน ามาผลิต และการตัดเย็บ  บรรจุภัณฑ์ 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....................................................................................  
 

3. โทนสีของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านท่ีท่านชอบและคิดจะเลือกซื้อ คือโทนสีใด 
 โทนสีร้อน   โทนสีเย็น   โทนสีผสม 

  โทนสีเงิน – สีทอง  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....................................  
 
4. เส้นใยในการผลิตผ้าทอพื้นเมืองน่าน ควรเป็นเส้นใยชนิดใด 
             ผ้าไหม          ผ้าฝูายธรรมชาติ           ผ้าไหมและผ้าฝูาย        อื่น ๆ ……… 
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5. สีของเส้นใยท่ีน าทอเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่านท่ีเหมาะสมควรเป็นสีชนิดใด 
 ไม่มีการย้อมสี           สีท่ีมาจากธรรมชาติ     สีสังเคราะห์    อื่น ๆ ……………… 
 

9. ช่องทางในการหาซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองน่านท่ีเหมาะสมควรเป็นท่ีใด 
 ร้านจ าหน่ายผ้าทอเมืองพื้นเมืองน่านโดยเฉพาะ   

  ร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก บริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 
 ตลาดไนท์บาซ่าร์ ดีเบส 
 ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
 ร้านค้าออนไลน์ 

 

10.  จากข้อ 5 ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าข้อใดท่ีท าให้คิดเช่นนั้น 
 มีผลิตภัณฑ์เฉพาะตามท่ีต้องการ 
 อยู่ใจกลางแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ  

  การเดินทางท่ีสะดวกสบาย 
 การมีร้านค้าให้เลือกชมได้หลากหลายร้าน 
 รวบรวมผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพจากท่ัวทั้งจังหวัดมารวมไว้ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 

ขอขอบคุณส าหรับการตอบแบบสอบถาม 
คณะผู้จัดท าโครงการวิจัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ช่ือ - สกุล  นางสาวปวีณา  ผาแสง 
วัน เดือน ปี เกิด  21  กันยายน  2521 
ภูมิล าเนา  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน  วิทยาลัยชุมชนน่าน 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกึล ต าบลดู่ใต้             

อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 
E-Mail Address  tonn_palm@hotmail.com 
ประวัติการึึกาา พ.ึ.2543 

 
พ.ึ.2549 
 
 

ปริญญาตรี  การึึกาาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการึึกาา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปริญญาโท  การึึกาามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการึึกาา) 
มหาวิทยาลัยึรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ประวัติการท างาน พ.ึ.2545-2554 
พ.ึ.2554-
ปัจจุบัน 

 

File executive  บริาัทไวตามินต์ คอนซัลต้ิง แอนด์ รีเสริทซ์ 
นักวิชาการึึกาา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ - สกุล  นางราชาวดี   สุขภิรมย์ 
วัน เดือน ปี เกิด  19  มีนาคม  2523 
ภูมิล าเนา  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน  วิทยาลัยชุมชนน่าน 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกึล ต าบลดู่ใต้ อ าเภอ

เมือง จังหวัดน่าน 55000 
E-Mail Address  Rachawadee_m@hotmail.com 
ประวัติการึึกาา พ.ึ.2545 

 
พ.ึ.2536 
 
 

ปริญญาตรี  ึิลปึาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ปริญญาโท  การึึกาามหาบัณฑิต (การประกันคุณภาพ
การึึกาา) 
มหาวิทยาลัยนเรึวร 

ประวัติการท างาน พ.ึ.2545-2555 
พ.ึ.2556-2557 
พ.ึ.2560-ปัจจุบัน 

นักวิชาการึึกาา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
นักวิชาการึึกาา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ครู ค.ึ. 1 วิทยาลัยชุมชนน่าน 
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  ประวัติผู้วิจัย 

 
ช่ือ - สกุล  นายณัฏฐ์กร  เงินวงึ์นัย 
วัน เดือน ปี เกิด  10  มกราคม  2537 
ภูมิล าเนา  อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน  วิทยาลัยชุมชนน่าน 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกึล ต าบลดู่ใต้ อ าเภอ

เมือง จังหวัดน่าน 55000 
E-Mail Address  Natkorn_n@hotmail.com 
ประวัติการึึกาา พ.ึ.2558 

 
ปริญญาตรี  ึิลปบัณฑิต สาขาึิลปะไทย (เกียรตินิยมอันดับ2) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการท างาน พ.ึ.2559-
ปัจจุบัน 

 

นักวิชาการึึกาา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


