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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ 
ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่
Effect of Marketing Mix Factor toward the Return on Product 

Sales of Tie Dye Fabric Shop, Tung Hong Village, 
Mueang District, Phrae Province.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการ

ตลาดกับผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบล

บ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผู้ประกอบการร้าน

ค้าที่จ�าหน่ายและผลิตผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

ค�านวณหาจ�านวนตัวอย่าง โดยใช้วิธีการของทาโร ยามาเน่ ได้จ�านวนตัวอย่าง 46 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนัและวิธีการวิเคราะห์ความถดถอย

พหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปี มีระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจ ต�่ากว่า 1 – 5 ปี จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ลักษณะการประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัว จ�าหน่ายสินค้าที่ย้อมประเภทเสื้อ 

รองลงมา กางเกงและชุดเดรส มีวิธีการย้อมด้วยสีธรรมชาติ (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีต่อผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้า ภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 2.1) ด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องลวดลาย

มีความสวยงามดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า เหมาะส�าหรับซื้อเป็นของฝากและได้รับ 
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ในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่
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การยอมรบัอย่างกว้างขวางของกลุม่ผูบ้รโิภคกลุม่หนุม่สาวและมลีวดลายทีห่ลากหลาย 2.2) 

ด้านราคาในเรื่องมีการจ�าหน่ายตามราคามาตรฐาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะ

สมกับราคาท่ีต้ังไว้และมีให้เลือกหลายระดับราคา 2.3) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายในเรื่อง

มีการจ�าหน่ายในศูนย์ OTOP และร้านจ�าหน่ายของฝากต่างๆ มีการจัดจ�าหน่าย ณ สถาน

ที่ผลิต (มีหน้าร้าน) และมีการใช้เทคโนโลยีจัดจ�าหน่าย (ผ่านเว็บไซต์ ออนไลน์) และ 2.4) 

ด้านส่งเสริมการขายในเรื่องให้ส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าจ�านวนมาก พนักงานขายที่มีความรู้ 

สามารถให้ค�าปรึกษาได้และให้ของแถมเมื่อซื้อสินค้าจ�านวนมาก ตามล�าดับ (3) ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

กับผลตอบแทนจากยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05

ค�าส�าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด  ผลตอบแทนจากยอดขาย  ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม

Abstract

 This research aims to study the relationship between the Marketing 

Mix toward the Return on Product Sales of Tie Dye Fabric Enterprises within 

Tung Hong Village, Mueang District, Phrae Province. The sample group of this 

study consisted of the enterprises selling the tie dye fabric products within 

Tung Hong village, Mueang District, Phrae Province. Sample size was 

determined, using the formula of Taro Yamane, at 46 enterprises. Questionnaire 

was used as a research instrument to collect information. Statistical 

parameters were calculated such as Mean, Standard Deviation, Pearson 

correlation coefficient, and regression analysis. 

 Results show that (1) General Information: majority of respondents 

were female, aged between 31-40 years old, experience in the business 

between 1-5 years, graduated with Bachelor degree, type of enterprise is 

privately owned, mostly selling tie dyed shirts, followed by trousers, and 

dresses, using natural color dye. (2) Effect of the Marketing Mix factor toward 
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the return on sale of tie dye products is determined at moderate level. Items 

which have the highest mean score can be described as follows: 2.1) Product 

– patterns and designs which attract customer attention, suitable for buying 

as souvenirs, widely recognized among the young consumers, and variety of 

patterns. 2.2) Price – standard pricing, quality of product is suitable for the 

price, at multiple pricing levels 2.3) Place – products are available at the 

OTOP center, and various souvenir shops. Products are also available for sale 

on production site, as well as online (through online websites), and 2.4) 

Promotion – discounts can be provided with large quantity. Salesperson are 

knowledgeable, providing product information, and providing discount when 

buying with large quantity. (3) Marketing Mix factors on Products and Promotion 

show positive correlation with return on sales, at statistical significance 

level .05.

Keywords: Marketing Mix, Return on Sales, Tie Dye Products

บทน�า

 กิจกรรมทางการตลาดท�าขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความจ�าเป็นและความต้องการให้

เป็นที่พอใจโดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน ซึ่งการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันได้ใช้มาตรฐาน

เงินตรา (Money System) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินมูลค่าของสินค้าหรือบริการ 

กระบวนการวางแผนและบริหารในด้านแนวความคิด การก�าหนดราคา การส่งเสริมการ

ตลาด การจัดจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ซึ่ง

ท�าให้ผู ้บริโภคได้รับความสุขความพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)
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78 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 2 ฉบับที่  (มกราคม – มิถุนายน 2560)

 ในการผลติสนิค้าผู้ประกอบการธรุกจิการผลิตขนาดย่อมเป็นธุรกจิทีน่�าเอาวัตถดุบิ

และปัจจัยน�าเข้าต่างๆ มาผ่านกระบวนการแปรสภาพจนกลายเป็นสินค้าส�าเร็จรูปเพ่ือน�า

ไปจ�าหน่าย ด้วยการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าประจ�าหรือเจาะตลาดในกลุ่ม

ลูกค้าเฉพาะ (Niche Market) และพยายามลดต้นทุนในการผลิตสินค้า เพ่ือผลิตสินค้าได้

ในราคาถูก ต่อมาได้มีการพัฒนาวิธีการในขายหรือการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมและให้

ความส�าคญักบัความต้องการของลูกค้า (Customer Orientated) การตลาดทีส่ามารถตอบ

สนองต่อเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต้องท�าความเข้าใจแนวคิดและปรัชญาที่

เน้นการตลาด (Marketing Orientation and Philosophy) ให้ถ่องแท้ แนวคิดการตลาด

ที่เน้นการตลาดมีก�าไรที่ได้รับจากความพึงพอใจของผู้บริโภคระยะยาว อีกทั้งผู้ผลิตหรือผู้

ขายเองยังสามารถใช้ทรัพยากรของตนที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับกิจการให้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป (นฤดล รุดโถ, 2561) องค์ประกอบที่ส�าคัญในการด�าเนินงานการตลาด

เป็นส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจ

จะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ( ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจ�าหน่าย (Place) 

การก�าหนดราคา (Price) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สามารถเรียกส่วนประสม

ทางการตลาดได้อีกอย่างหนึ่งว่า 4’Ps ส่วนประกอบท้ัง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเก่ียวพันกัน 

P แต่ละตัวมีความส�าคัญเท่าเทียมกันแต่ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการการตลาดแต่ละคนจะวาง

กลยุทธ์ โดยเน้นน�้าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้

บริโภค  

 ผู้ประกอบการร้านค้าผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัด

แพร่ มีการท�าผ้ามัดย้อมที่เป็นศิลปะบนผืนผ้าที่มีการสืบทอดกันมานาน มีเช้ือสายลาวพวน

ได้น�าเอาวัฒนธรรมการทอผ้าและการย้อมผ้า โดยใช้ต้นและใบห้อมมาย้อม ท�าให้ผ้าฝ้าย

เกิดเป็นสีครามหรือสีกรมท่า ซึ่งเป็นการย้อมแบบนี้เป็นแบบดั้งเดิม เป็นผ้าฝ้ายที่มีความ

ทนทาน น�้าหนักเบา ท�าให้สวมใส่สบาย และที่ส�าคัญสีย้อมเข้มท�าให้ไม่เปื้อนง่าย บ้าน 

ทุ่งโฮ้งเป็นแหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมแหล่งใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดแพร่ ซึ่ง 

การประกอบกิจการเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ควรมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยส่วน

ประสมทางการตลาด เพื่อน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการท�างานกับแผนการตลาด คณะผู้

วิจัยจึงตระหนักถึงความส�าคัญที่จะศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
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ผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่ง

โฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดต่อไปในอนาคตต้อง

อาศยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นส�าคญั เพราะจะเป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยพยากรณ์การพฒันา

ปรับปรุงการบริหารจัดการทางการตลาด เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี อันจะส่งผลต่อผลประกอบ

การของธุรกิจ (ก�าไร) และเป็นเคร่ืองมือท่ีท�าให้องค์กรธุรกิจทราบถึงทิศทางแนวโน้มในการ

บริหารการตลาด ว่าควรจะมีกระบวนการวางแผนการด�าเนินงานทางการตลาดของธุรกิจ

ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัผลตอบแทนจากยอด

ขายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัด

แพร่

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

ยอดขายผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในต าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดต่อไปในอนาคตต้องอาศัยส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นส าคัญ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพยากรณ์การพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการทางการตลาด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี อันจะส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ (ก าไร) 
และเป็นเครื่องมือท่ีท าให้องค์กรธุรกิจทราบถึงทิศทางแนวโน้มในการบริหารการตลาด ว่าควร
จะมีกระบวนการวางแผนการด าเนินงานทางการตลาดของธุรกิจให้เจริญเติบโตและอยู่รอดได้ 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับผลตอบแทนจาก
ยอดขายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในต าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ด้านผลิตภณัฑ ์
 

2.  ด้านราคา 
 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

4.  ด้านส่งเสริมการขาย 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ผลตอบแทนจาก
ยอดขายผลิตภัณฑ์ 

ผ้ามัดย้อมของ
ผู้ประกอบการร้านค้าใน
ต าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ าเภอ

เมือง จังหวัดแพร ่
 
 



ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้า

ในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่

80 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 2 ฉบับที่  (มกราคม – มิถุนายน 2560)

สมมติฐานของการวิจัย

 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผล

ตอบแทนจากยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัด

แพร่ 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผล

ตอบแทนจากยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัด

แพร่ 

 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับผลตอบแทนจากยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอ

เมือง จังหวัดแพร่

 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับผลตอบแทนจากยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่

วิธีด�าเนินการวิจัย

 วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผ่านแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และคณะผู้วิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือวิจัยคือ

แบบสอบถาม การคัดเลือกประชากรที่ศึกษาจากผู้ประกอบการร้านค้าที่จ�าหน่ายและผลิต

ผลติภณัฑ์ ผ้ามดัย้อมในต�าบลบ้านทุง่โฮ้ง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ จ�านวน 52 ราย (เทศบาล

ต�าบลทุ่งโฮ้ง , 2561) ค�านวณหาจ�านวนตัวอย่าง โดยใช้วิธีการของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 

Taro.,1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และก�าหนดความคลาดเคลื่อน (e) ที่ยอมรับได้ 

.05 ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายได้จ�านวน 46 ราย แบบสอบถามท�าการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือความเที่ยงตรงของเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสอดคล้องของค�าถามกับนิยามเชิง

ปฏิบัติการ ความครอบคลุมและความชัดเจนของแบบสอบถาม ความถูกต้องและความ

เหมาะสมของการใช้ภาษา ผู้วิจัยหาค่าความตรงของแบบสอบถาม (Index of item objec-

tive congruence: IOC) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542) ซึ่ง IOC คือ ค่าความตรงของ
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แบบสอบถามหรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา ซึ่งผลการคัด

เลือกค�าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 60% ขึ้นไป หรือมีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.75 – 1.00 

และค่า IOC ของแบบสอบถามได้ 1.00

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นี้

 กรณีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

 1. ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง

 2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในการ

ศึกษา

 3. น�าข้อมูลมาวิเคราะห์

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปหาค่าสถิติพรรณา โดยหาค่าความถ่ี (Fre-

quency) และค่าอัตราร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson 

Product – Moment Correlation Coefficient) วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณ ( Multiple Linear Regression Analysis) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545)

ผลการวิจัย

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลดังน้ี

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มอีายรุะหว่าง 31 – 40 

ปี รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี และมีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี มีระยะเวลาใน

การด�าเนินธุรกิจ ต�่ากว่า 1 – 5 ปี รองลงมา คือ ระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 

6 - 10 ปีและระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 11 - 15 ปี จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี รองลงมา คือ การศึกษาระดับประถมศึกษาและการศึกษามัธยมศึกษา ลักษณะ

การประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัว รองลงมา คือการประกอบกิจการในศูนย์ OTOP จ�าหน่าย

สินค้าท่ีย้อมประเภทเสื้อ รองลงมา กางเกงและชุดเดรส มีวิธีการย้อมด้วยสีธรรมชาติจาก



ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้า

ในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่

82 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 2 ฉบับที่  (มกราคม – มิถุนายน 2560)

ต้นฮ่อม รองลงมาย้อมด้วยสีเคมีและย้อมกึ่งธรรมชาติ 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษาในเบ้ืองต้น 

 ตวัแปรทีจ่ะใช้ในการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอผลตอบแทนจาก

ยอดขายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่ายและด้านส่งเสริมการขาย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านราคา อันดับสามได้แก่ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ ด้านส่งเสริมการขาย การจ�าแนกตามรายการดังนี้

 (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.78, S.D. = 0.33) รายการ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ลวดลายมีความสวยงามดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า รองลงมาได้แก่

เหมาะส�าหรับซื้อเป็นของฝากและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม

หนุ่มสาวและมีลวดลายที่หลากหลาย 

 (2) ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.53, S.D. = 0.52) รายการที่มีค่า

เฉล่ียสูงสุดได้แก่มีการจ�าหน่ายตามราคามาตรฐาน รองลงมาได้แก่คุณภาพของผลิตภัณฑ์

มีความเหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้และมีให้เลือกหลายระดับราคา 

 (3) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.36, S.D. 

= 0.92) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่มีการจ�าหน่ายในศูนย์ OTOP และร้านจ�าหน่าย

ของฝากต่างๆ รองลงมาได้แก่ที่มีการจัดจ�าหน่าย ณ สถานที่ผลิต (มีหน้าร้าน) และมีการ

ใช้เทคโนโลยีจัดจ�าหน่าย (ผ่านเว็บไซต์ ออนไลน์)

 (4) ด้านส่งเสรมิการขาย ภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย (= 2.79, S.D. = 0.56) รายการ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ให้ส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าจ�านวนมาก รองลงมาได้แก่มีพนักงานขาย

ที่มีความรู้ สามารถให้ค�าปรึกษาได้และให้ของแถมเมื่อซื้อสินค้าจ�านวนมาก 

 (5) อัตราผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้า

ในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 2.67, 

S.D. = 1.50) เม่ือน�ามาแจกแจงดังนี้ผู้ประกอบการร้านค้าผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมส่วนใหญ่มี

อัตราผลตอบแทนจากยอดขายอยู่ระหว่าง 0- 10% รองลงมา คือ มีอัตราผลตอบแทนจาก

ยอดขายอยู่ระหว่าง 31- 40% อันดับสาม มีอัตราผลตอบแทนจากยอดขายอยู่ระหว่าง 

11- 20%
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับผลตอบแทนจากการ

ลงทุนดังแสดงในตารางที่ 1 และผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในตารางที่ 2

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์ของส่วนประสม

ทางการตลาดกับอัตราผลตอบแทนจากยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่ง

โฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่

** p < 0.01

* p < 0.05

 จากตารางที ่1 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดกบัอัตราผลตอบแทนจากยอดขาย

ของผู ้ประกอบการร้านค้า มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส�าคัญและค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ต้ังแต่ .011 - .220 

 ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันหรือเกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น

ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

ปรากฏว่าค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ มีค่าต้ังแต่ 1.581 – 

2.477 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

 

 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์ของส่วนประสมทาง
การตลาดกับอัตราผลตอบแทนจากยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าในต าบล
บ้านทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

 
ส่วนประสมทางการตลาด X   S.D. 1 2 3 4 5 VIF 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.78 0.33 1 .464** .504** .521** .154 1.581 
2. ด้านราคา 3.53 0.52  1 .668** .348* .036 1.925 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.36 0.92   1 .592** .011 2.477 
4. ด้านส่งเสริมการขาย 2.79 0.56    1 .220 1.755 
5. ผลตอบแทนจากยอดขาย 2.67 1.50     1  

 
** p < 0.01 
* p < 0.05 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดกับอัตราผลตอบแทนจากยอดขาย
ของผู้ประกอบการร้านค้า มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ตั้งแต่ .011 - .220  
 ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันหรือเกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 
ปรากฏว่าค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ มีค่าตั้งแต่ 1.581 – 2.477 ซึ่ง
มีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
 
  



ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้า

ในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่

84 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 2 ฉบับที่  (มกราคม – มิถุนายน 2560)

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยส�าหรับตัวแปรที่พยากรณ์อัตราผลตอบแทนจาก

ยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่

*p < .05  

 จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ของผู้ประกอบการร้านค้าใน

ต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีจ�านวน 2 ตัวแปร คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (X
1
) และ

ด้านส่งเสริมการขาย(X
4
) มีค่าสัมประสิทธิ์ (b) เท่ากับ 1.719 และ 1.261 ตามล�าดับ

 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่ออัตราผลตอบแทนจากยอดขายของผู้

ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (X
1
) และด้านส่งเสริมการขาย(X

4
)

 ส่วนตัวแปรด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราผล

ตอบแทนจากยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัด

แพร่ ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEb) เท่ากับ ±1.439 มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .410 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท�านาย (R2) เท่ากับ 

.168 สามารถน�าไปเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน

ได้ดังนี้ 

 สมการในรูปคะแนนดิบ คือ

 Y = .468 + 1.719 (X
1
) + 1.261 (X

4
)

 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยส าหรับตัวแปรที่พยากรณ์อัตราผลตอบแทนจาก
ยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าในต าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

 
ตัวแปร b β SEb t Sig 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 1.719 .387 .796 2.159 .037* 

2. ด้านราคา (X2) .523 .181 .572 0.914 .366 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (X3) .317 .195 .364 0.871 .389 

4. ด้านส่งเสริมการขาย (X4) 1.261 .474 .502 2.514 .016* 

SEest= ±1.439    R = .410   R2 = .168     F = 2.076    Constant   = .468  

 
 *p < .05 

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ของผู้ประกอบการร้านค้าในต าบล
บ้านทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีจ านวน 2 ตัวแปร คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) และด้าน
ส่งเสริมการขาย(X4) มีค่าสัมประสิทธ์ิ (b) เท่ากับ 1.719 และ 1.261 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่ออัตราผลตอบแทนจากยอดขายของ
ผู้ประกอบการร้านค้าในต าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) และด้านส่งเสริมการขาย(X4) 

 ส่วนตัวแปรด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่ออัตรา
ผลตอบแทนจากยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าในต าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
แพร่ ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEb) เท่ากับ ±1.439 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .410 มีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ .168 
สามารถน าไปเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้  
 สมการในรูปคะแนนดิบ คือ 
 Y = .468 + 1.719 (X1) + 1.261 (X4) 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
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 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ

 Z = .387 (X
1
) +.474 (X

4
)

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ตามสมมติฐานการวิจัย ได้ดังนี้

 สมมติฐานที่ 1 และ 4 พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่ง

เสริมการขาย มีผลต่อผลตอบแทนจากยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่ง

โฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส�าหรับ สมมติฐานที่ 

2 และ 3 พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายไม่มี

ผลต่อผลตอบแทนจากยอดขายของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

อภิปรายผล

 จากการวิจัยสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 1.  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจ ต�่ากว่า 1 – 5 ปี จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ การศึกษาระดับประถมศึกษาและการศึกษา

มัธยมศึกษา ลักษณะการประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัว สอดคล้องกับกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 

(2549) ท่ีว่าการเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยัและค่าของเงนิจงึมธีรุกิจเลก็ๆ ทีก่่อตัง้โดยบคุคล

คนเดียวหรือกลุ่มบุคคลไม่กี่คน การบริหารงานเป็นไปอย่างอิสระ ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบ

การหรือเจ้าของจะบริหารงานเอง

 2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการ

ร้านค้า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ลวดลายมีความสวยงามดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า 

เหมาะส�าหรับซื้อเป็นของฝากและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม

หนุ่มสาวและมีลวดลายที่หลากหลาย สอดคล้องกับชนกนาถ มะยูโซ๊ะ (2555) ที่ว่าวิธีการ

มัดย้อมเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สามารถสร้างลวดลายแตกต่างกัน หลากสีหรือลายจุดบน

พื้นสี นิยมท�าเป็นลวดลายธรรมชาติ เช่น ดอกไม้และใบไม้ เป็นที่ต้องการของสวมใส่

 3.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา รายการที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่มี

การจ�าหน่ายตามราคามาตรฐาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้

และมีให้เลือกหลายระดับราคา สอดคล้องกับบุญญรัตน์ กุศลส่ง (2554) พบว่า ผู้ตอบ



ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้า

ในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่

86 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 2 ฉบับที่  (มกราคม – มิถุนายน 2560)

แบบสอบถามส่วนมากให้ความส�าคัญในปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

 4.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย รายการที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่มีการจ�าหน่ายในศูนย์ OTOP และร้านจ�าหน่ายของฝากต่างๆ ท่ีมีการจัด

จ�าหน่าย ณ สถานที่ผลิต (มีหน้าร้าน) และมีการใช้เทคโนโลยีจัดจ�าหน่าย (ผ่านเว็บไซต์ 

ออนไลน์) สอดคล้องกับศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศรี (2557) พบว่าปัจจัยการโฆษณาทางสังคม

ออนไลน์ และปัจจัยกิจกรรมการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการและซื้อสินค้า

 5.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการขาย รายการทีมี่ค่าเฉลีย่สูงสดุ

ได้แก่ให้ส่วนลด เม่ือซ้ือสินค้าจ�านวนมาก มีพนักงานขายที่มีความรู้ สามารถให้ค�าปรึกษา

ได้และให้ของแถมเม่ือซื้อสินค้าจ�านวนมากสอดคล้องกับนิมิตร ไชยวงค์ (2559) ที่ว่า

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สินค้าถ้าผูบ้รโิภคเน้นเรือ่งประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั เลอืกซือ้ตาม

ค�าแนะน�าของศูนย์บริการ โดยใช้การค้นหาข้อมูลตามส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นส่วน

สนับสนุนการตัดสินใจและเลือกซื้อด้วยตนเอง

 6.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถพยากรณ์ผลตอบแทนจากยอดขาย

ของผู้ประกอบการร้านค้าในต�าบลบ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีจ�านวน 2 ตัวแปร 

คือ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่งเสริมการขาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมมี

ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าที่เม่ือย้อมแล้วจะได้ลวดลายท่ีแตกต่างกัน ท�าให้เป็นเอกลักษณ์

ของผ้ามัดย้อมและผู้ประกอบการควรมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายที่จะท�าให้สินค้าเป็น

รู้จักด้วยการสร้างแบรนด์ของตนเอง 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

 จากผลการวิจัย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

 1.  ผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องควรสนบัสนุน ให้ความรูใ้นการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและสร้างเอกลักษณ์ผ้ามัดย้อม

 2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการควรวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภค ควรศึกษาปัญหา
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ต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ในเรื่องคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ สี ฯลฯ ให้มากขึ้น

 3.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้ในการขยายตลาด 

การส่งเสริมการขาย รวมถึงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม กระตุ้นผู้บริโภคให้

เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ จัดท�าในรูปของการแสดงสินค้าในรูปแบบต่างๆ ท่ีส่งเสริม

อนุรักษ์ผ้ามัดย้อม

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

 ในการวิจัย ควรจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้

 1.  การวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกบัการพัฒนาผลิตภณัฑ์ผ้ามดัย้อมใหม่ให้มเีอกลกัษณ์

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 2.  การวิจัยและศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการขายและจัดหาช่องทางการจัด

จ�าหน่ายที่มีประสิทธิภาพตามยุคของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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