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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ ๑) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึง่ ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรทีแ่ น่นอน จึงค�ำนวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากสูตรที่ไม่ทราบจ�ำนวนประชากร ของ W.G.cochran ได้จ�ำนวน ๓๓๐ คน เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามโดยการทดสอบความตรงดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
และวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Principal Component Analysis) และใช้วิธีหมุนแกนออโธโก
นอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation) เพื่อสกัดตัวแปรที่ไม่ส�ำคัญออกไป โดยพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ตั้งแต่ ๐.๓๐ ขึ้นไป เป็นตัวแปรส�ำคัญ
ผลการวิจัยพบว่า
๑. พฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยรวมอยู่ในระดับส�ำคัญมาก
เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้านส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญในด้านการใช้พนักงานขายรองลงมาเป็นด้าน
ผลิตภัณฑ์, ด้านราคา ตามล�ำดับ
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๒. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภคประกอบด้วย ๑๔ ประเด็น
ส�ำคัญ ได้แก่ ๑) ท�ำเลทีต่ งั้ ของร้านไปมาได้สะดวก ๒) มีการจ�ำหน่ายทัง้ ปลีกและส่ง ๓) บรรจุภณ
ั ฑ์มคี วาม
สวยงาม ๔) มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ๕) บรรจุภัณฑ์สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้
๖) มีป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน ๗) บรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย ๘) สถานที่จอดรถสะดวกสบาย
๙) ลักษณะลวดลายผ้า ๑๐) พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมเป็นอย่างดี ๑๑) พนักงานสามารถชี้แจง
ข้อสงสัยได้ ๑๒) การตกแต่งร้านค้าหรูหรา โชว์สนิ ค้าดึงดูดให้นา่ สนใจ ๑๓) สามารถช�ำระด้วยบัตรเครดิต
ได้ และ ๑๔) มีบริการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้โดยพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนตั้งแต่ ๐.๓ ขึ้นไป เป็นตัวแปรส�ำคัญ ผลการศึกษาข้างต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของ
การวัดความพอเพียงของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวัดแบบไกเซอร์ เมเยอร์ โอลกิน (Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)) มีค่าเท่ากับ ๐.๘๙๕ นอกจากนี้ ยังพบว่า ข้อมูล
ทั้งหมดสามารถสกัดองค์ประกอบได้เป็น ๗ องค์ประกอบ โดยทั้ง ๗ องค์ประกอบ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ ๖๕.๖๘๔ อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ ๐.๐๕
ค�ำส�ำคัญ: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม, ทัศนคติของผู้บริโภค

Abstract
The purposes of this study were to: 1) to study behaviors and trends of demand
for silk products of consumer in Khon Kaen Municipality 2) to study factors influencing
decision making of buying silk products of consumer in Khon Kaen Municipality. The
sample group used in this study consisted of silk product and processing silk customers
in Khon Kaen Municipality. The sample size was calculated from formula of W.G.Cochran.
The number of population consisted of 330 people. The instrument used to collect data
was qualitative research questionnaire. (By the test of validity, index of Item-Objective
Congruence: IOC). The statistics used to analyze data included frequency, percentage,
average, standard deviation and factor analysis.
The research results showed that:
1. The importance of consumer behaviors and trends of demand for silk products
was rated at a high level by personal selling, products, pricing, distribution channel,
marketing promotion, packaging and information respectively.
2. The results of factors analysis affecting to decision making of buying silk
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products of consumer included 14 important issues: 1) convenient location of the store
2) the distribution and retail 3) beautiful packaging 4) reasonable price to quality
5) packaging can be recycled for other benefits 6) product price tag 7) modern packaging
8) comfortable parking 9) silk patterns 10) employees have a well knowledge on silk
11) employees can clarify the doubts 12) luxurious and attractive shop decoration
13) paid by credit card and 14) order service available on the internet. Variance can be
explained by considering the coefficient value of 0.3 up. The above study was found that
Coefficient value of Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) was at
0.895, also found that all the information can be classified into 7 elements 7 can explain
variance at 65.684 percent, at significant level of 0.05.
Keywords: Silk Products, Consumer Attitude

๑. บทน�ำ

ผ้าไหมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ์
สืบทอดมายาวนาน ผ้าไหมในประเทศแถบอาเซียน
ได้รบั การยอมรับจากทัว่ โลกเรือ่ งความสวยงามและ
คุณภาพของเส้นไหม นอกจากความสวยงามของ
ผ้าไหมแล้วลักษณะของลวดลายต่างๆที่โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของแต่ละท้องถิน่ อีกด้วย ซึง่ ประเทศในกลุม่ อาเซียน
มีประเพณีและวัฒนธรรมในการทอผ้าไหมทีค่ ล้ายคลึง
กันส่วนลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ๑
ผ้าไหมไทยเป็นมรดกของชาติไทยทีค่ วรค่า
แก่การอนุรักษ์และสวมใส่ โดยสามารถสวมใส่ได้

ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานที่ อย่างเช่น ไหมไทยที่
ออกแบบมาให้ทันสมัยสวมใส่สบายเหมาะแก่การ
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน แต่หากใช้ในการออกงานที่
สะท้อนถึงฐานะทางสังคมการออกแบบและวิธกี าร
ตัดเย็บก็จะเป็นทางการ เรียบหรูและสง่างาม๒
ผ้าไหมไทยได้รับความนิยมมากใน AEC
เนื่องจากผ้าไหมไทยเป็นผ้าที่มีเสน่ห์ เงางาม และ
น่าสัมผัส หากเลือกสี ลายทอ และผิวสัมผัสให้
เหมาะกับรูปแบบเสื้อผ้าที่จะตัดเย็บ และบุคลิก
ของผู้สวมใส่ ถึงแม้ผ้าไหมบางประเภทจะมีความ
ลื่นจนน�ำมาตัดเย็บได้ยาก แต่หากช่างตัดเย็บและ
ผู้สวมใส่มีความเข้าใจธรรมชาติของผ้าไหม ก็จะ
ท�ำให้ง่ายขึ้นมาก ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้ก็คือ

อรทัย สายสะอาด อรสา อินทร์น้อย และสุดาพร ตังควนิช, “ค่านิยมและพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมของ
ผู้บริโภคชาวไทยในจังหวัดอุบลราชธานี ชาวกัมพูชาในจังหวัดเสียมเรียบ และชาวลาวในเมืองชนะสมบูรณ์”, วารสาร
ศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) : หน้า ๕๘-๖๔.
๒
วีณา พงศ์พัฒนานนท์, กรมหม่อนไหมอนุรักษ์ผ้าไทยเชิญชวนซื้อผ้าไหมให้แม่. แหล่งที่มา : http://
www.tnews.co.th/html/content/155728 [๑ มีนาคม ๒๕๕๙].
๑
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ฝีมือในการตัดเย็บ ควรเลือกช่างที่มีฝีมือละเอียด
มีประสบการณ์ในการตัดเย็บชุดผ้าไหม และมีความ
เข้าใจในธรรมชาติของผ้าไหมเป็นอย่างดี มีการพัฒนา
การตัดเย็บและการออกแบบให้เข้ากับแต่ละยุค
มีความทันสมัยและสามารถใส่ได้ในทุกโอกาสซึ่ง
ถือว่าเป็นจุดขายของผ้าไหมไทยทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว
เป็นอย่างมาก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระราชนิยม เรื่องการใช้ ผ้าไทยมาตั้งแต่
ทรงพระเยาว์ เมือ่ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาฯ
ประกาศหมัน้ ครัง้ นัน้ ได้มนี กั หนังสือพิมพ์ ชาวต่าง
ประเทศ ขอสัมภาษณ์ ซึง่ พระองค์ได้ให้สมั ภาษณ์วา่
จะสนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายทีเ่ ป็นแบบไทย
เมือ่ พระองค์ยงั เป็นพระคูห่ มัน้ ได้ใช้ผา้ ไทยและซิน่ ไทย
ส่ ว นชุ ด ในพระราชพิ ธี อ ภิ เ ษกสมรสได้ ใ ช้ ชุ ด ที่
ตัดเย็บด้วยผ้าไทย แบบไทย ซึง่ กลายเป็นเอกลักษณ์
ทางการแต่งกายประจ�ำชาติมาจนทุกวันนี้ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงมีพระราชด�ำริ
เรื่องการแต่งกายประจ�ำชาติของสตรีไทยตั้งแต่
คราวเสด็จฯเยือนประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรก
ในสมัยนั้นยังไม่มีชุดไทยต่างๆตามพระราชนิยม
ได้ทรงคิดใช้ ไหมไทย ผ้าไทย และผ้ายกต่างๆ มา
ประดิษฐ์ตกแต่งเป็นฉลองพระองค์เพื่อให้แสดงถึง
ของความเป็นไทยทรงมีพระราชปณิธานในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหม่อนไหมและการ
ทอผ้าไหม และทรงเป็นแบบอย่างของการสวมใส่
ผ้าไหมไทยในโอกาสต่างๆ พร้อมทัง้ พัฒนาผ้าไหมไทย
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ไปสู่ตลาดสากลจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก
ปัจจุบนั รัฐบาลได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน
และเป็นแบบอย่างในการสวมใส่ผ้าไหมไทยในทุก
โอกาสทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ท�ำให้มีผู้นิยมใช้ผ้าไหมไทยมากขึ้น เพื่อเป็นการ
รณรงค์ ส ่ ง เสริ ม การใช้ ผ ้ า ไหมไทยและเพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการตลาดของหม่อนไหม ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเพิม่
รายได้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกหม่อนเลีย้ งไหม และสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าหม่อนไหมอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
จ�ำหน่ายผ้าไหมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการ
สวมใส่ผ้าไหมไทยในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อเป็นการ
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ที่ทรงมีต่อเกษตรกร
ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม๓
ถึงแม้วา่ จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนสวม
ใส่ชุดผ้าไหม ก็มีผู้ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่า
เหตุใดการรณรงค์สวมใส่ผ้าไหมยังไม่ส�ำเร็จเป็นที่
น่าพอใจ เนือ่ งจากนโยบายหรือแนวคิดการรณรงค์
ให้คนไทยแต่งกายด้วยผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมนัน้
จะมีคนเพียงไม่กกี่ ลุม่ ทีจ่ ะสนองแนวคิดนีไ้ ด้ ทีเ่ ห็น
ก็คอื กลุม่ อาจารย์ในระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย
รูปแบบการใช้ผา้ ไหมของกลุม่ อาจารย์สว่ นใหญ่จะ
เหมือนกันนั้นคือตัดออกมาคล้ายสูททางตะวันตก
ถ้าเป็นผูห้ ญิงก็จะมีกระโปรง รูปแบบทีต่ ดั เย็บก็จะ
เป็นแนวผู้ใหญ่ใส่ หากวัยรุ่นใส่ก็จะดูแก่ เป็นภาพ
ที่ติดตาคนไทยมาอย่างยาวนาน เมื่อมีการรณรงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แหล่งทีม่ า : https://www.moac. go.th/ewt_news.
php?nid=16387&filename=NFC [๑ มีนาคม ๒๕๕๙].
๓
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ให้ใส่ผ้าไหมหรือผ้าไทยคนจะนึกภาพครู อาจารย์
ผุดออกจากสมองทันที เราจะเห็นเสื้อผ้าที่ตัดเย็บ
เป็นสูทใช้ผ้าเหมือนกันทั้งเสื้อและกระโปรง หรือ
อาจจะมีลวดลายการทอแบบไทย ในยุคหนึ่งการ
รณรงค์อาจจะท�ำได้เพราะในช่วงนัน้ มันเป็นแฟชัน่
แต่เมือ่ มายุคนีแ้ ฟชัน่ มันคือความชอบของแต่ละบุคคล
แฟชัน่ เป็นเรือ่ งของอิทธิพลของแบรนดังต่างๆ และ
ตอนนีถ้ า้ ยังติดอยูท่ ภ่ี าพลักษณ์ทวี่ า่ ถ้าใส่ชดุ ผ้าไหม
ต้องใส่ในรูปแบบเดิมอยู่ คิดว่ามีคนจ�ำนวนไม่น้อย
ที่ต่อต้านแนวคิดการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยคนไทย
ดูเหมือนจะพูดกันง่าย แต่จะท�ำหรือไม่นั้นเป็นอีก
เรื่องหนึ่ง อีกทั้งการตัดเย็บเพื่อใส่ชุดผ้าไหมหรือ
ผ้าไทยที่คนที่จะสวมใส่คิดว่าไม่เหมาะกับตัวเอง
นอกจากนี้การจะรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไหมกันจริงๆ
นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะการดูแลผ้าไหมให้คง
สภาพเดิมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ท�ำได้ง่าย ถ้าเป็นผ้าไหม
ทอมื อ คุ ณ ภาพจะอยู ่ ใ นระดั บ หั ต ถกรรมเพราะ
ชาวบ้านต้องปัน่ ด้ายเอง เมือ่ ชาวบ้านปัน่ ด้ายเองและ
ไม่ได้ระดับคุณภาพเทียบเท่าการปัน่ ในระดับอุตสาหกรรม
เส้นด้ายมีการคลายตัวแตกตัว ดูแลยาก มีความ
เสือ่ มและนีค้ อื เหตุผลทีเ่ สือ้ ผ้าไหมต้องซักแห้ง การ
สวมใส่ผ้าไหมจึงมีต้นทุนสูงพอสมควร
นอกจากรูปแบบ ราคาและการดูแลหลัง
การสวมใส่แล้ว ยังมีเรื่องอากาศในเมืองไทยที่เข้า
มาจ�ำกัดกลุ่มคนที่จะสวมใส่ผ้าไหมด้วย แม้ว่าคน
ไทยสมัยก่อนจะใส่ผา้ ไหมกันเป็นวิถชี วี ติ ใช้ผา้ แถบ
นุ่งผ้านุ่ง ปิดเพียงนิดเล็ก และอากาศสมัยก่อน
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อากาศก็ไม่ได้รอ้ นอย่างนี้ การสวมใส่แบบปิดมิดชิด
เรารับอิทธิพลประเทศตะวันตกมา และการทีม่ กี าร
รณรงค์ใช้ผ้าไหมร่วมกับชุดสากล เป็นส่วนผสมที่
สวยงามก็จริง แต่การใช้สอยในชีวิตประจ�ำวัน มัน
เข้าและเหมาะกับคนบางกลุ่มเท่านั้น๔
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น
ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภค โดยมุ่ง
หวังว่าข้อมูลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการและผูผ้ ลิต ในการท�ำการตลาดผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและแนวโน้ ม
ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
๒. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น ซึง่ ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรทีแ่ น่นอน

กรกลด ค�ำสุข, รอบรั้ว มศว. แหล่งที่มา : http://www.ccapp.swu.ac.th/pr_news/ detail.asp?pr_
id=262 [๑ มีนาคม ๒๕๕๙].
๔
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จึ ง ค� ำ นวณหาขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากสู ต รของ
W.G.cochran รวมทั้งสิ้น ๓๓๐ คนซึ่งได้มาด้วย
วิธกี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั คือ แบบสอบถามการวิจยั
ที่มีคุณภาพ โดยการทดสอบความตรงดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์
(Item-Objective Congruence Index : IOC)
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คน ค่าที่ได้ ๑.๐๐
การวิเคราะห์ขอ้ มูลครัง้ นี้ จะน�ำข้อมูลทีไ่ ด้
จากแบบสอบถามมาประมวลผล โดยใช้โปรแกรม
สถิตสิ ำ� เร็จรูปเพือ่ การวิจยั ประกอบด้วย ๑) สภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่
จ�ำนวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ๒)
พฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมของผู้บริโภค ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และ ๓) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของผูบ้ ริโภค ค่าสถิตทิ ใี่ ช้ ได้แก่
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และใช้วธิ หี มุนแกนออโธโกนอล
แบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation)๕
เพื่อสกัดตัวแปรที่ไม่ส�ำคัญออกไป

๔. สรุปผลการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ
๖๕.๑๕ และเป็นชาย ร้อยละ ๓๔.๘๕ ส่วนอายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่มีอายุ ๒๖-๓๐
ร้อยละ ๒๙.๓๙ รองลงมาคือ อายุ ๓๑-๓๕ ปี ร้อยละ
๒๐.๖๑ ส่วนอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า
ส่ ว นใหญ่ ผู ้ บ ริ โ ภคมี อ าชี พ เป็ น พนั ก งานบริ ษั ท
เอกชน/ลูกจ้าง ร้อยละ ๔๐.๓๐ รองลงมาคือ อาชีพ
รับจ้าง ร้อยละ ๑๙.๗๐ ส่วนระดับการศึกษาพบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ร้อยละ ๔๖.๙๗ รองลงมาคือ ต�่ำกว่า/หรือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๑๗.๘๘ และส่วนรายได้
พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มรี ายได้ ๑๖,๐๐๑-๒๒,๐๐๐
บาท ร้อยละ ๓๒.๗๓ รองลงมาคือ ๑๐,๐๐๑๑๖,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๑.๒๑ ส่วนใหญ่ผู้บริโภค
เลือกซื้อประเภทที่เป็นชุดเสื้อผ้า ร้อยละ ๖๘.๑๘
รองลงมา เป็นประเภทผ้าผืน/ชิ้น ร้อยละ ๕๙.๐๙
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อม
จากสีธรรมชาติ ร้อยละ ๗๗.๙๐ และรองลงมา
ย้อมสีเคมี ร้อยละ ๒๒.๑๐ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากงานแสดงสินค้า OTOP
ร้อยละ ๔๙.๓๙ รองลงมา ซื้อจากร้านค้า ร้อยละ
๔๘.๑๘ สาเหตุ ที่ ซื้ อ ส่ วนใหญ่ เ ป็ นซื้ อ เพราะใส่
ออกงาน ร้อยละ ๖๓.๙๔ รองลงมา ซื้อเพราะเป็น
ของฝากในโอกาสต่างๆ ร้อยละ ๕๘.๑๘ ส่วนใหญ่
พิจารณาจากลวดลายผ้า ร้อยละ ๖๐.๓๐ รองลง
มา พิจารณาจากคุณภาพการทอเนื้อผ้า ร้อยละ
๕๘.๔๘ โทนทีเ่ ลือกซือ้ ส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีนำ�้ เงิน

วิภาวี สีลากลุ, “ปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่น”, วารสาร
วิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๙) : หน้า ๑๓-๒๒.
๕
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ร้อยละ ๒๔.๕๕ รองลงมาคือโทนสีแดง ร้อยละ ๑๐.๓๐
ปริมาณที่ซื้อส่วนใหญ่ ๑-๒ ชิ้น ร้อยละ ๖๔.๕๕
รองลงมาคือ ปริมาณ ๓-๔ ชิน้ ร้อยละ ๓๑.๒๑ และ
ราคาที่ ส ามารถซื้ อ ได้ (ต่ อ ชิ้ น ) ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ที่
๑,๐๐๑-๑,๕๐๐ บาท ร้อยละ ๓๒.๑๒ รองลงมา
คือราคา ๕๐๑-๑,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๓.๙๔
พฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภค พบว่า ภาพรวม
ระดับความส�ำคัญต่อปัจจัยทีม่ สี ว่ นประสมทางการ
ตลาด อยูใ่ นระดับส�ำคัญมาก เมือ่ พิจารณาแล้วส่วน
ใหญ่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านการใช้
พนักงานขาย รองลงมาเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
จ�ำแนกรายด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับส�ำคัญมาก
เมื่อพิจารณาแล้วส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญ
กับคุณภาพของเนื้อผ้า รองลงมา เป็นลักษณะ
ลวดลายผ้าจ�ำแนกราย ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
อยู่ในระดับส�ำคัญมาก เมื่อพิจารณาแล้วส่วนใหญ่
ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับท�ำเลที่ตั้งของร้านไปมา
ได้สะดวก รองลงมา เป็นสถานที่จอดรถสะดวก
สบายจ�ำแนกรายด้านราคาอยู่ในระดับส�ำคัญมาก
เมื่อพิจารณาแล้วส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญ
กับการแสดงป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน รอง
ลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ จ�ำแนกราย
ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับส�ำคัญมาก
เมื่อพิจารณาแล้วส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญ
กับการจัดเทศกาลลดราคา รองลงมาคือ ให้สิทธิ
พิเศษแก่สมาชิกจ�ำแนกรายด้านบรรจุภัณฑ์อยู่ใน
ระดับส�ำคัญมาก เมือ่ พิจารณาแล้วส่วนใหญ่ผบู้ ริโภค
ให้ความส�ำคัญกับบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม รอง
ลงมาคือบรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามทันสมัยจ�ำแนกรายด้าน
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การใช้พนักงานขายอยู่ในระดับส�ำคัญมาก เมื่อ
พิจารณาแล้วส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับ
พนักงานมีความสุภาพอ่อนน้อม กระตือรือร้นทีจ่ ะ
ให้บริการ รองลงมาคือความรวดเร็วในการให้บริการ
ของพนักงาน จ�ำแนกรายด้านการให้ขา่ วสารอยูใ่ น
ระดับส�ำคัญมาก เมือ่ พิจารณาแล้วส่วนใหญ่ผบู้ ริโภค
ให้ความส�ำคัญกับการโฆษณา ณ จุดขาย รองลงมา
คือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามงานแสดงสินค้า
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมของผู้บริโภค โดยพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรม และแนวโน้มความต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมของผู้บริโภค โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient)
ตั้งแต่ ๐.๓๐ ขึ้นไป เป็นตัวแปรส�ำคัญ ผลจากการ
ศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัด
ความเพียงพอของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวัด
แบบไกเซอร์ เมเยอร์ โอลกิน (Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy (KMO)) ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ KMO ในภาพ
รวม ด้วย Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ ๐.๘๙๕
ส�ำหรับคะแนนองค์ประกอบ (Factor
Score Coefficient) ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้
เป็ น ตั ว แปรส� ำ คั ญ เพื่ อ ทราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมของผู้บริโภค ๑๔ ประเด็นพร้อมทั้งน�้ำหนัก
องค์ประกอบของแต่ละประเด็น ดังนี้ ๑) ท�ำเลทีต่ งั้
ของร้านไปมาได้สะดวก ๒) มีการจ�ำหน่ายทั้งปลีก
และส่ง ๓) บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม ๔) ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ๕) บรรจุภัณฑ์สามารถน�ำ
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กลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ ๖) มีป้ายแสดง
ราคาสินค้าอย่างชัดเจน ๗) บรรจุภัณฑ์มีความทัน
สมัย ๘) สถานที่จอดรถสะดวกสบาย ๙) ลักษณะ
ลวดลายผ้า ๑๐) พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม
เป็นอย่างดี ๑๑) พนักงานสามารถชี้แจงข้อสงสัย
ได้ ๑๒) การตกแต่งร้านค้าหรูหรา โชว์สินค้าดึงดูด
ให้น่าสนใจ ๑๓) สามารถช�ำระด้วยบัตรเครดิตได้
และ ๑๔) มีบริการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต

๕. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจยั ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญต่อพฤติกรรม
และแนวโน้มความต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของ
ผู ้ บ ริ โ ภคอยู ่ ใ นระดั บ ส� ำ คั ญ มาก ในด้ า นการใช้
พนักงานขาย รองลงมาเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านการส่ง
เสริมการตลาด ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านการให้
ข่าวสาร สอดคล้องกับงานวิจยั ของปัทมาพร ซุยเสนา๖
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของผู้ตอบ
แบบสอบถามอยูใ่ นระดับมาก โดยมีปจั จัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ�ำหน่าย ส่วนด้าน
การส่งเสริมการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ แสดง
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ว่าผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับส่วนประสมทางการ
ตลาดในทุกๆ ด้าน และธงชัย สันติวงษ์๗ กล่าวว่า
ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
เป็นการผสมที่เข้ากันเป็นอย่างดีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของการก�ำหนดราคา การส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ทเี่ สนอขายและระบบการจัดจ�ำหน่ายซึง่
ได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้ส�ำหรับการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคที่ต้องการ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่
ในระดับส�ำคัญมากเมือ่ พิจารณารายข้อแล้ว พบว่า
ส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของ
เนื้อผ้า ลักษณะลวดลายผ้า สอดคล้องกับงานวิจัย
ของศิริกุล มูลโรจน์๘ พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้า
ส�ำเร็จรูปจากผ้าฝ้าย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยปัจจัยย่อย
ที่ให้ความส�ำคัญ ๓ อันดับแรก ได้แก่ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ สีสนั และลวดลายทีส่ วยงาม และรูปแบบ
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ ด้านราคาอยูใ่ นระดับ
ส�ำคัญมาก เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว ส่วนใหญ่
ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับการแสดงป้ายแสดง
ราคาสินค้าอย่างชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริกุล มูลโรจน์ พบว่า
ปัจจัยด้านราคาโดยปัจจัยย่อยที่ให้ความส�ำคัญ ๓
อันดับแรก ได้แก่ มีป้ายแสดงสินค้าชัดเจน ราคา
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และมีการก�ำหนดราคาที่

ปัทมาพร ซุยเสนา, “พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในต�ำบลนาข่า อ�ำเภอ
เมืองอุดรธานี”, การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๑.
๗
ธงชัย สันติวงษ์, พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๓๔.
๘
ศิรกิ ลุ มูลโรจน์, “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการซือ้ เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยในอ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”, การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๑.
๖
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แน่นอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมาพร
ซุยเสนา กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านราคา คือ ราคาที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ด้านการใช้พนักงานขายอยู่
ในระดั บ ส� ำ คั ญ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ แล้ ว
ส่วนใหญ่ผบู้ ริโภคให้ความส�ำคัญกับพนักงานมีความ
สุภาพอ่อนน้อม กระตือรือร้นที่จะให้บริการ ความ
รวดเร็วในการให้บริการของพนักงานพนักงานมี
ความรูเ้ กีย่ วกับผ้าไหมเป็นอย่างดีพนักงานสามารถ
ชี้แจงข้อสงสัยได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริกุล
มูลโรจน์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ปัจจัยด้านส่งเสริมการ
ตลาดโดยปัจจัยย่อยทีใ่ ห้ความส�ำคัญ ๓ อันดับแรก
ได้แก่ บริการ อัธยาศัย และกิริยามารยาทของ
พนักงานขาย การให้ความรู้และค�ำแนะน�ำจาก
พนักงานขาย และการให้ข้อมูลของลูกค้าจากปาก
ต่อปาก และ สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณี รัตน
ประทีปพร พบว่า ปัจจัยทางการตลาดให้ความ
ส�ำคัญต่อการตัดสินใจซือ้ ด้านการส่งเสริมการตลาด
คือพนักงานมีความรู้ด้านผ้า ดังนั้นผู้บริโภคให้
ความส� ำ คั ญ ในด้ า นพนั ก งานขายสามารถให้
ค�ำแนะน�ำในผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยที่ส�ำคัญส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นทีป่ ระเด็นท�ำเลทีต่ งั้ ของร้านไปมา
ได้สะดวก รองลงมาเป็นเรือ่ งมีการจ�ำหน่ายทัง้ ปลีก
และส่ง และความส�ำคัญต�่ำสุดอยู่ที่ มีบริการสั่งซื้อ
ทางอินเตอร์เน็ต ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรุณี
รัตนประทีปพร พบว่า ปัจจัยทางการตลาดให้ความ
ส�ำคัญต่อการตัดสินใจซือ้ ด้านการจ�ำหน่ายคือท�ำเล
ที่ค่อนข้างใกล้แหล่งชุมชน และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ปัทมาพร ซุยเสนา พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผ้าไหม
และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ปัจจัยการจัดจ�ำหน่าย
คือ สถานทีจ่ ำ� หน่ายสะดวกต่อการซือ้ ดังนัน้ ผูบ้ ริโภค
ให้ความส�ำคัญของช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในส่วน
ของความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ขาย
ความสะดวกสบายในการหาซื้อผลิตภัณฑ์

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งนี้
		 ๑.๑ ท�ำเลทีต่ งั้ ของร้านไปมาได้สะดวก
		 ๑.๒ มีการจ�ำหน่ายทั้งปลีกและส่ง
		 ๑.๓ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
		 ๑.๔ บรรจุภณั ฑ์มคี วามทันสมัย สามารถ
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้
		 ๑.๕ มีปา้ ยแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน
		 ๑.๖ ลักษณะลวดลายผ้า
		 ๑.๗ พนักงานมีความรูเ้ กีย่ วกับผ้าไหม
เป็นอย่างดี สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้
		 ๑.๘ การตกแต่งร้านค้าหรูหรา โชว์
สินค้าดึงดูดให้น่าสนใจ
		 ๑.๙ สามารถช�ำระด้วยบัตรเครดิตได้
		 ๑.๑๐ มีบริการสัง่ ซือ้ ทางอินเตอร์เน็ต
๒. ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งถัดไป
		 ๒.๑ ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
		 ๒.๒ ควรศึกษาการสื่อสารทางการ
ตลาดทีม่ ผี ลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม
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ปัทมาพร ซุยเสนา. “พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วชาวไทยในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมในต�ำบลนาข่า อ�ำเภอ
เมืองอุดรธานี”. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
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