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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อปราสาท

ศพในอําเภอเมืองเชียงใหม่และอําเภอใกล้เคียง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม จํานวน 200 ราย จากผู้บริโภค

ท่ีเคยซ้ือปราสาทศพในอําเภอเมืองเชียงใหม่และอําเภอใกล้เคียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิต ิ

เชิงอนุมาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเจ้าของ

ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท รูปแบบปราสาทศพที่ซ้ือมากที่สุด คือ แบบ 2 ชั้น เสา 12 ต้น สี

แดงทองตกแต่ง 

 จากผลการศึกษาพบว่า ขั้นตอนการตระหนักถึงความต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเช่ือหรือแนวคิด 

เพื่อปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีสืบทอดต่อกันมาในทางพุทธศาสนาล้านนา ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อปราสาทศพบ้างแล้ว แต่ยังต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะ

ค้นหาข้อมูลประเภทรูปแบบของปราสาทศพ จากคําแนะนําของผู้ท่ีเคยซื้อ/คนรู้จักมากท่ีสุด ข้ันตอนการประเมินทางเลือก 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ การจัดทําปราสาทศพได้ทันตามคําส่ังซ้ือ ด้านราคา 

คือ ราคามีความเหมาะสมกับปราสาทศพ ด้านการจัดจําหน่าย คือ การจัดส่งปราสาทศพไปยังปลายทาง และด้าน     

การส่งเสริมการตลาด คือ คําแนะนําแบบปากต่อปากจากผู้ท่ีเคยซ้ือหรือรู้จัก ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีการปรึกษากันก่อนตัดสินใจซ้ือ โดยมีคนในครอบครัว/ญาติพี่น้อง เป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ    

มากท่ีสุด และข้ันตอนการประเมินหลังการซ้ือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่พบปัญหา และมีระดับ           

ความพึงพอใจในระดับมากหลังการซื้อปราสาทศพ และผู้ตอบแบบสอบถามจะซ้ือ/แนะนําผู้อ่ืนให้ซ้ือปราสาทศพจากร้าน 

ท่ีเคยซ้ือในอนาคตอย่างแน่นอน  โดยเม่ือจําแนกตามเพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม          

ในขั้นตอนการประเมินทางเลือก พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเกือบทุกปัจจัย  ยกเว้นในปัจจัยด้านราคา     

ท่ีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
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ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to study the buying decision making process of consumers 

toward purchasing funeral castles in Mueang Chiang Mai district and the districts around Mueang Chiang Mai district. 

The study population was consumers who have bought funeral castles. The data were collected from questionnaires 

distributed to 200 samples. The data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics. 

 The results of this study showed that the majority of the respondents were male between the ages of 3 1 

and 40 years old with a bachelor’s degree and ran their own business with an average income of Baht 10,001 – 

20,000 per month. The most popular type of funeral castle that they bought was the castle with two layers of roof 

and 12 pillars. The most popular color of funeral castles that they chose was red-gold with colorful decorating. 

 In the stage of need recognition, the majority of respondents decided to buy funeral castles because they 

wanted to abide by the culture of funeral ceremony of the Lanna people. In the stage of information search, the 

results showed that the respondents have already known some information about funeral castles but still want to find 

out more. They searched more information about the type of funeral castles from someone they know or someone 

who have purchased the funeral castles before. In the stage of evaluation of alternatives, the study found in product 

factor, the top element was to be able to produce the funeral castles in a timely manner. In price factor, the top 

element was the reasonable price. In place factor, the top element was delivering to destination. In promotion factor, 

the top element was the recommendations from people who have purchased before.  In the stage of purchase 

decision, the majority of respondents consulted with family members and relatives before deciding to purchase the 

funeral castles. In the stage of post-purchase behavior, the respondents were highly satisfied with the purchase of 

funeral castles. Most respondents would repurchase and recommend other people to purchase funeral castles from 

the same place. 

 In addition, the findings in the evaluation of alternatives stage showed that there was statistical significance 

in most of the alternative factors when classified by gender, age and average outcome except for the price factor. 

บทนํา 

ปัจจุบัน ประชากรในจังหวัดเชียงใหม่มีท้ังกลุ่มคนท้องถ่ิน และคนต่างถ่ินท่ีย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัด

เชียงใหม่ปะปนกัน  ทําให้เกิดการผสมผสานและการรับวัฒนธรรมอื่น ๆ เข้ามาใช้ในวิถึชีวิต  ส่งผลทําให้วัฒนธรรมล้านนา

ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนไปมาก อาทิ พิธีกรรมงานศพเม่ือในอดีตน้ัน สังคมชนบทถือว่าเป็นงานท่ีต้องช่วยเหลือกัน        

ต่างจากปัจจุบัน ท่ีการจัดงานศพมีแนวโน้มที่จะมีการรวบรัดรูปแบบพิธีการให้ย่นย่อลงตามกําลังทรัพย์และกําลังเวลา ซึ่ง

การใช้ปราสาทศพเกิดจากคนในอดีตมีความเชื่อว่า  หากผู้ใดได้อยู่ในปราสาทแล้วจะได้อยู่บนสวรรค์  โดยวัตถุประสงค์ใน

การใช้ปราสาทศพแต่เดิมใช้สําหรับกษัตริย์ คนชนช้ันสูง พระภิกษุ และเจ้านาย เท่าน้ัน  ปัจจุบันได้แพร่สู่สามัญชนทั่วไป 
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เม่ือผู้คนนิยมใช้ปราสาทศพในการประกอบพิธีกรรมงานศพ ธุรกิจการทําปราสาทศพจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในเชิงพาณิชย์

มากข้ึน  เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ซ้ือ  ซ่ึงในปัจจุบันพบว่า ตลาดธุรกิจการทําปราสาทศพเริ่มเข้าสู่การแข่งขัน   

มากขึ้น การสร้างปราสาทศพในปัจจุบัน จึงเน้นการรักษาผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจและความสะดวกในการผลิต ทําให้

ปราสาทศพในปัจจุบันแตกต่างจากปราสาทศพในอดีต 

การเปล่ียนแปลงดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ทําให้ปราสาทศพในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนท้ังแบบดั้งเดิม 

และแบบประยุกต์ท่ีมีการนําสิ่งต่าง ๆ เข้ามาใช้ เช่น การใช้เต็นท์ และศาลาไม้ทรงไทย แทนการใช้ปราสาทศพ ส่งผลให้       

ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคในปัจจุบันมีทางเลือกเพิ่มขึ้น   ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาในเร่ืองของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผู้บริโภคต่อการเลือกซ้ือปราสาทศพในอําเภอเมืองและอําเภอใกล้เคียงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อท่ีจะได้เข้าใจถึง

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค และสามารถนําผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ในการวางแผน พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

สําหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ท่ีสนใจศึกษาได้ในอนาคต 

แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ไดก้ล่าวถึงข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ประกอบไปด้วย 5  ขัน้ตอน ดังน้ี 

1.1 การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) สภาวะท่ีผู้บริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพ  

ความต้องการที่แท้จริงและสภาพความต้องการที่ปรารถนา ท่ีถูกกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรม  

1.2 การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information Search) ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลข่าวสารภายใน

ตัวของผู้บริโภคเองเป็นลําดับแรก จากประสบการณ์ ท่ีผ่านมา และความรู้ท่ีผู้บริโภคมีอยู่ หากยังไม่เพียงพอต่อ          

การตัดสินใจ ผู้บริโภคจะทําการค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลข่าวสารภายนอก   

1.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผู้บริโภคจะมีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผล

ทางเลือกของผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบ โดยมองหาคุณสมบัติของสินค้าท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภค  

1.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ คือ ทัศนคติของผู้อ่ืน และสถานการณ์ที่

ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า โดยจะแตกต่างกันไปตามจํานวนเงินท่ีจ่ายไป และระดับความม่ันใจของผู้บริโภค  

1.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  (Post-purchase Behavior) หลังจากซ้ือผลิตภัณฑ์มาแล้ว ผู้บริโภคจะมี           

การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้บริโภค กับผลการทํางานของผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนจริง หากผลิตภัณฑ์ตรงกับ        

ความคาดหวังของผู้บริโภคก็จะเกิดความรูสึ้กพอใจ และเรียนรู้จากประสบการณ ์ซ่ึงนํามาสูก่ารกลับมาซ้ือสินค้าใหม ่ 

2. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

 สุพรรณี อินทร์แกล้ว และคณะ (2555) ได้สรุปความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

ว่าเป็นปัจจัยทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงต้องใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย 

ประกอบด้วย  
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2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้า และบริการ ท่ีธุรกิจเสนอขายแก่กลุ่มเป้าหมาย(ผู้บริโภค) ประกอบด้วย 

กลุ่มลักษณะหน้าท่ีและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์มีท้ังลักษณะทาง

กายภาพที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน  

2.2  ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้บริโภคจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ท่ีได้รับ

จากการใช้สินค้าหรือบริการ 

2.3  การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค มีกิจกรรม

หลักอยู่ 2 กิจกรรม คือ ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channels of Distribution) และการกระจายสินค้า (Physical Distribution)  

2.4  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมที่ติดต่อส่ือสารข้อมูลกับผู้บริโภคที่คาดหวัง เพื่อแจ้งข่าวสาร 

เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อ และเตือนความจําเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับธุรกิจ  

วิธีการดําเนินการวิจัย  

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีเคยเลือกซ้ือปราสาทศพภายในอําเภอเมืองเชียงใหม่และอําเภอ

ใกล้เคียง โดยพื้นที่ของอําเภอใกล้เคียงดังกล่าว คือ บริเวณรอบตัวอําเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร

จากตัวอําเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ อําเภอสันทราย อําเภอหางดง อําเภอแม่ริม อําเภอสันกําแพง อําเภอสารภี และอําเภอ

ดอยสะเก็ด ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจํานวน 200 ราย ตามตารางของ 

Seymour Sudman (1976, อ้างถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2553: 187) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตาจากการแบ่ง

สัดส่วนจํานวนประชากรในแต่ละอําเภอ โดยแสดงรายละเอียดดังน้ี  

ตารางที่ 1   แสดงข้อมูลการแบ่งสัดส่วนของจํานวนประชากรในแต่ละอําเภอเพื่อใช้สําหรับการแจกแบบสอบถาม 

อําเภอ จํานวน (คน) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (%) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (ราย) 

เมือง 228,448 30.00 60 

สันทราย 128,724 16.90 34 

หางดง 84,365 11.00 22 

แม่ริม 84,064 11.00 22 

สันกําแพง 83,420 11.00 22 

สารภี 80,727 10.70 21 

ดอยสะเก็ด 71,434 9.40 19 

รวม 761,182 100.00 200 

 ท่ีมา :  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม ่
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 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือปราสาทศพของผู้บริโภคในอําเภอเมือง เชียงใหม่และอําเภอใกล้เคียง 

 ส่วนท่ี 3  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต  

 ส่วนท่ี 4  ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคต่อการซ้ือปราสาทศพในอําเภอเมืองเชยีงใหม่และ 

  อําเภอใกล้เคียง  

 ส่วนท่ี 5  ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย เพื่อศึกษาถึงลักษณะทั่วไป

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจะใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

และสถิติเชิงอนุมาน ใช้วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในข้ันตอนการประเมินทางเลือก โดยใช ้     

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) นอกจากน้ีได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือของผู้บริโภคแบบตารางไขว ้(Cross Tab) โดยจําแนกตามเพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษา 

 จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งส้ิน 200 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่ มีอายุระหว่าง 31 - 40 ป ี

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท อาศัย

อยู่ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ และมีความสัมพันธ์เป็นบุตร/หลานกับผู้เสียชีวิต มีผู้ท่ีรับผิดชอบในการจัดพิธีกรรมงานศพ 

จํานวน 1 - 3 คน งบประมาณค่าใช้จ่ายได้มาจากเงินส่วนตัวของเจ้าภาพ โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อปราสาทศพต่อคร้ังอยู่

ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท รูปแบบปราสาทศพที่ซ้ือมากท่ีสุด คือ แบบ 2 ชั้น เสา 12 ต้น สีแดงทองตกแต่ง ผู้เสียชีวิต

ส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 81 - 90 ปี เคยประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปมาก่อน 

 จากการศึกษารูปแบบปราสาทศพ จําแนกตามเพศของผู้เสียชีวิตพบว่า รูปแบบปราสาทศพที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เลือกซื้อให้ผู้เสียชีวิตเพศชาย คือ แบบ 1 ชั้น เสา 8 ต้น และแบบ 3 ช้ัน เสา 24 ต้น สีแดงทองตกแต่งมากที่สุด

เท่ากัน สําหรับผู้เสียชีวิตเพศหญิง คือ แบบ 2 ช้ัน เสา 12 ต้น สีขาวเงินตกแต่ง และเม่ือจําแนกตามอายุของผู้เสียชีวิต

พบว่า รูปแบบปราสาทศพท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อให้ผู้เสียชีวิตท่ีมีอายุไม่เกิน 40 ปี คือ แบบ 1 ช้ัน  

เสา 8 ต้น สีแดงทองตกแต่ง สําหรับผู้เสียชีวิตท่ีมีอายุ 41 - 60 ปี คือ แบบ 2 ชั้น เสา 12 ต้น สีแดงทองตกแต่ง และ

สําหรับผู้เสียชีวิตที่มีอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป คือ แบบ 3 ชัน้ เสา 24 ต้น สีขาวทองตกแต่ง 

 เม่ือจําแนกกระบวนการตัดสินใจซ้ือตามเพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบประเด็น

สําคัญดังน้ี  ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุมากกว่า 50 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปราสาทศพชัดเจนแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศชายค้นหาข้อมูล จากประสบการณ์จากท่ีเคยเห็น/ซ้ือเอง ส่วนเพศหญิงค้นหาข้อมูลจากคําแนะนําจากผู้ท่ีเคยซ้ือหรือ

คนรู้จัก ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 - 30 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 
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สอบถามข้อมูลจากร้านขายปราสาทศพโดยตรง และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ได้ข้อมูลจาก

ประสบการณ์ที่เคยเห็น/ซื้อเอง  

 ในส่วนของข้ันตอนการประเมินทางเลือก ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย เม่ือทดสอบ    

ความแตกต่างของระดับความสําคัญ จําแนกตามเพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านราคา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความสําคัญ จําแนกตาม

อายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบประเด็น

สําคัญดังน้ี ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดสําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 10,000 บาท คือ 

ตัวเอง ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อปราสาทศพมากท่ีสุด คือ ความต้องการของคนใน

ครอบครัว ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ือปราสาทศพมากท่ีสุด คือ ขึ้นอยู่กับ

งบประมาณท่ีมีอยู่ เกณฑ์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายใช้ในการตัดสินใจเลือกร้านค้ามากท่ีสุด คือ ปราสาทศพม ี    

ความสวยงามกว่าท่ีอ่ืน  ส่วนเพศหญิงใช้คําแนะนําของผู้อ่ืนเป็นเกณฑ์ในการเลือกร้านค้า  เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือก

ร้านค้าปราสาทศพของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท คือ การให้บริการท่ีดีและเป็น

กันเอง สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 

30,000 บาท คือ ความสวยงามของปราสาทศพ และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท

ข้ึนไป คือ ความน่าเช่ือถือของร้านค้า 

 ข้ันตอนการประเมินหลังการซ้ือ เม่ือจําแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย

ให้ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความพึงพอใจในระดับมาก เม่ือทดสอบ       

ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจหลังการซ้ือปราสาทศพ โดยจําแนกตามเพศ และอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แต่มีความแตกต่างกันเม่ือจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 อภปิรายผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อปราสาทศพในอําเภอเมืองเชียงใหม่และ

อําเภอใกล้เคียง อภิปรายผลตามทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซ่ึงประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

1) การตระหนักถึงความต้องการ จากการศึกษาพบว่า ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของกมลรัตน์  อัตตปัญโญ 

(2546) ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะงานศิลปกรรมท่ีปรากฏบนปราสาทศพในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 

ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกันนัน้อาจเกิดจากความแตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง  เน่ืองจากการศึกษาครัง้น้ี กลุ่มตัวอย่าง

คือ กลุ่มของผู้บริโภคท่ีเคยซ้ือปราสาทศพ ส่วนการศึกษาของกมลรัตน์ อัตตปัญโญ (2546) กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มของ

ผู้ประกอบการร้านค้าปราสาทศพ จึงทําให้มีความเชื่อและแนวคิดแตกต่างกัน 

2) การค้นหาข้อมูล  จากการศึกษาพบว่า ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศุภนุช คุณวรวินิจ (2546)  

ท่ีได้ทําการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสังฆภัณฑ์ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   315

 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกันอาจเกิดจากความแตกต่างกันของตัวสินค้า เน่ืองจากการศึกษาคร้ัง

น้ีเป็นสนิค้าท่ีผู้บริโภคต้องค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจมากกว่าการศึกษาของศุภนุช คุณวรวินิจ (2546)  

3) การประเมินทางเลือก จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุธาทิพย ์ 

รุสิตานนท์ (2554) ท่ีได้ทําการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือพวงหรีดพัดลมของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกันอาจเกิดจากความแตกต่างกันของตัวสินค้า เน่ืองจากการศึกษา

ครั้งน้ีเป็นสินค้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต ซ่ึงต่างจากการศึกษาของสุธาทิพย์ รุสิตานนท์ (2554) ที่เป็นสินค้าสําเร็จรูป 

ผู้บริโภคจึงให้ความสําคัญในด้านตัวผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน ปัจจัยด้านราคา พบว่า มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ

สุ ธา ทิ พ ย์  รุ สิ ต านน ท์  (2554) ปั จ จั ยด้ านก ารจั ด จํ าห น่ าย  พบ ว่ า มี ค วามสอดค ล้ อ ง กั บ ก ารศึ ก ษ าขอ ง  

สุธาทิพย์ รุสิตานนท์ (2554) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุธาทิพย์ รุสิตานนท ์

(2554) พบว่า ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกันอาจเกิดจากความแตกต่างของสังคม ทําให้การตลาดที่ใช้น้ันแตกต่างกัน 

4) การตัดสินใจซ้ือ  จากการศึกษาพบว่า ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศุภนุช คุณวรวินิจ (2546)  

ท่ีได้ทําการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสังฆภัณฑ์ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกันอาจเกิดจากความแตกต่างของตัวสินค้า  ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้เป็น

สินค้าท่ีต้องใชข้้อมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือหลายด้าน จึงต้องมีการปรึกษากันก่อนตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงต่างจากการศึกษาของ 

ศุภนุช  คุณวรวินิจ (2546) ท่ีเป็นสินค้าไม่ต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือมากนัก 

5) การประเมินหลังการซ้ือ จากการศึกษา พบว่า สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภนุช คุณวรวินิจ (2546)  

ท่ีได้ทําการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสังฆภัณฑ์ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาจากการซ้ือสินค้าสังฆภัณฑ ์

 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อการเลือกซ้ือปราสาทศพในอําเภอเมืองเชียงใหม่และ

อําเภอใกล้เคียง ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) การตระหนักถึงความต้องการ ผู้ประกอบการควรสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคโดยการแสดงป้ายช่ือ

ร้านค้า ณ ร้านค้าให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้จากประสบการณ์ท่ีพบเห็น สร้างสื่อออนไลน์ในการแสดงสินค้า 

เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ และเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้ง่ายขึ้น เช่น การสร้างโฆษณาผ่านทาง Line หรือ Facebook เพื่อแจ้งข้อมูล

ข่าวสารต่างๆให้กับผู้บริโภค และการทํา QR Code ตามจุดต่างๆท่ีผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถพบเห็นได้บ่อย และ   

การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้ผู้บริโภคในชุมชนได้จดจําร้านค้า รวมถึงวัด คู่ค้า และคนกลาง เพื่อให้กลุ่ม       

คนเหล่านี้เสนอสินค้าให้กับผู้บริโภค สร้างพฤติกรรมการแนะนํา  บอกต่อ 

2) การค้นหาข้อมูล เน่ืองจากปัจจุบัน ผู้บริโภคจะทําการค้นหาขอ้มูลก่อนการตัดสินใจซื้อ ผ่านทางเว็บไซต ์

หรือส่ือออนไลน์มากขึ้น  ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรศึกษาการใช้ Google Search Engine เพื่อช่วยทําให้ผู้บริโภคสามารถ   

พบเห็นเว็บไซต์ หรือส่ือออนไลน์ของร้านค้าได้ โดยควรสร้างเน้ือหาในการส่ือสารให้น่าสนใจ น่าจดจําในมุมมองของ



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   316

 

ผู้บริโภค ควรเป็นข้อมูลท่ีเท็จจริง และเก่ียวข้องกับสิ่งท่ี ผู้บริโภคต้องการค้นหา โดยแสดงให้เห็นถึงจุดเด่น หรือ         

ความแตกต่าง และความสําคัญของปราสาทศพที่มีต่อความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีล้านนา  

3) การประเมินทางเลือก 

  ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในเร่ืองของการจัดทํา

ปราสาทศพทันตามคําส่ังซ้ือมากที่สุด ผู้ประกอบการจึงควรบริหารจัดการกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ มีการผลิต

ปราสาทศพไว้ล่วงหน้า ในลักษณะของสินค้ากึ่งสําเร็จรูป (โครงไม้) ไว้ เพ่ือลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต และเพ่ือ

ป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการผลิตปราสาทศพไม่ทันตามเวลาท่ีกําหนด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรออกแบบ 

และพัฒนารูปแบบ/ลวดลายของปราสาทศพให้มีความประณีตสวยงาม เป็นที่โดดเด่น และมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

รวมถึงการผลิตปราสาทศพ ทางร้านควรมีการตรวจทานคําสั่งซ้ือกับผู้บริโภค เพ่ือความถูกต้องก่อนทําการผลิตจริง 

  ด้านราคา จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในเร่ืองของความเหมาะสม

ของราคากับปราสาทศพมากท่ีสุด ดังน้ันผู้ประกอบการจึงควรมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านราคาให้เหมาะสม โดยกําหนด

ราคาให้ใกล้เคียงกับราคาที่ผู้บริโภคยินดีท่ีจะจ่าย หากต้ังราคาสูงเกินจริงจะทําให้เสียภาพลักษณ์แก่ทางร้าน จนเกิด    

การพูดปากต่อปากในทางลบ และควรมีหลายระดับราคาให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ  นอกจากน้ี ผู้ประกอบการควรศึกษาราคา

ของคู่แข่งขัน  หรือกําหนดราคากลางในการจําหน่ายร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภค และควรแสดง

ราคาไว้อย่างชัดเจน 

  ด้านการจัดจําหน่าย จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในเร่ืองของ    

การจัดส่งปราสาทศพไปยังปลายทางมากท่ีสุด ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสําคัญในการบริการประเภทน้ี เพื่อเป็น    

การอํานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค ควรมีการกําหนดต้นทุนท่ีอาจเกิดจากการขนส่ง ไม่ให้สูงจนเกินไป และ

ผู้ประกอบการควรมีการรับประกันในการซ้ือ หากเกิดความเสียหาย หรือในกรณี ท่ีเกิดข้อผิดพลาดข้ึน เพื่อสร้าง       

ความม่ันใจให้กับผู้บริโภค รวมถึงการแนะนํา และอบรมพนักงานให้มีความรู้ในเร่ืองของปราสาทศพโดยท่ัวกัน เพ่ือ    

ความน่าเชื่อถือของร้านค้า  นอกจากน้ี ผู้ประกอบการควรหาทําเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสม ใกล้แหล่งชุมชน และสะดวกต่อ

ผู้บริโภคในการเข้าถึง หรือเสาะหาพ่อค้าคนกลางที่มีความน่าเช่ือถือ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายขึ้น โดยมีการให้

ค่านายหน้า หรือสิ่งตอบแทนให้กับพ่อค้าคนกลาง หรืออาจเพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้มากข้ึน เช่น มีบริการส่ังซ้ือผ่าน

ทางโทรศัพท์ ทาง Line และ ทาง Facebook เป็นต้น  

  ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังให้ความสําคัญ

น้อย กับการทําการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของร้านค้าที่จําหน่ายปราสาทศพ แต่ในอนาคตผู้ศึกษาเชื่อว่า ปัจจัยย่อยนี้

จะมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อผู้ประกอบการ ซ่ึงจะเห็นได้จากผลการศึกษาที่พบว่า การหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง

อินเตอร์เน็ต เช่น Facebook หรือ Webboard โดยเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุในช่วง 31 – 40 ปี ท่ีได้ให้ระดับ

ความสําคัญในเร่ืองของการทําตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ รองลงมาคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ

ในช่วง 21 – 30 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีสําคัญในอนาคต  ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาการทําการตลาดประเภท

น้ีไว้ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในอนาคต 
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4) การตัดสินใจซ้ือ ผู้ประกอบการควรจัดหมวดหมู่สินค้าเป็นชุดในการนําเสนอขาย   ให้เหมาะกับผู้บริโภค

แต่ละประเภท เพื่อให้ผู้บริโภคง่ายต่อการตัดสินใจซ้ือ  จัดให้มีการลดราคา หรือให้ของแถม หากผู้บริโภคได้ซ้ือสินค้า

ในช่วงวันสําคัญทางพุทธศาสนา เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือ และหากทางร้านมีเงื่อนไขในการขาย ควรแจ้งให้กับ

ผู้บริโภคได้ทราบไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใจผิด ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านค้า 

นอกจากน้ี ผู้ประกอบการควรมีการบริการหลังการขาย เพื่อรักษากลุ่มผู้บริโภค และการกลับมาซ้ือสินค้าซํ้าอีกในอนาคต 

 5) การประเมินหลังการซ้ือ หลังจากการซ้ือปราสาทศพ เมื่อผู้บริโภคเกดิความพึงพอใจ นอกจากจะส่งผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือครั้งต่อไปในอนาคตแล้ว ยังส่งผลถึงพฤติกรรมการแนะนํา หรือบอกต่อให้แก่ผู้อ่ืนทราบด้วย ดังน้ัน 

ผู้ประกอบการควรจัดทําช่องทางในการให้ผู้บริโภคได้แสดงความคิดเห็นต่อการซ้ือปราสาทศพจากทางร้าน เพื่อท่ีร้านค้า

จะได้รับรู้ถึงคําติชม หรือข้อบกพร่องต่างๆ แล้วนํามาปรับปรุง แก้ไขในการขายครัง้ต่อไปในอนาคต 
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