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กติตกิรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
จาก อาจารย ์ดร.วรัท วินิจ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลักการค้นควา้แบบอิสระ และ อาจารย์ ดร.ธันยานี    
โพธิสาร อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมการค้นควา้แบบอิสระ ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้
ค  าแนะน า ค าปรึกษา และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ ผู ้
ศึกษากราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย ์ประธานกรรมการสอบการ
คน้ควา้แบบอิสระ ท่ีไดก้รุณาใหค้  าแนะน า และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบั
น้ีส าเร็จสมบูรณ์ ผูเ้ขียนกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน รวมทั้ ง
คณาจารย์รับเชิญทุกท่าน ท่ีได้กรุณาถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการตลาดท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
คน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี และเป็นประโยชน์ต่อไปในการท างานภายภาคหนา้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีเสียสละเวลา และให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี และท าใหก้ารคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ ร้านสีทอง ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการเก็บขอ้มูล และบริษทั  
ไอ.ที.เพาวเวอร์คอมพิวเตอร์ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล จนการคน้ควา้แบบ
อิสระคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  

สุดทา้ยน้ี ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้
สนใจไม่มากก็นอ้ย 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยั
ท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 ราย ซ่ึงคดัเลือกด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตาตามเจนเนอเรชัน่ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม หลงัจากนั้นท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอา้งอิง 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิงท่ีอาศยั หรือท างานอยู่ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ซ่ึงมีอายุระหว่าง 21 ถึง 38 ปี และ 39 ถึง 50 ปี ในจ านวนท่ีเท่ากนั ส่วนใหญ่อยู่ใน
สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
หรือพนกังานมหาวิทยาลยั ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,001 ถึง 20,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปประเภทเส้ือ เพื่อใช้สวมใส่ในท่ีท างาน โดยใช้ข้อมูลท่ีตนเองมี
ประกอบการตดัสินใจซ้ือ และตนเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด การซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปมีช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน โดยส่วนใหญ่ซ้ือจากร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง เฉล่ีย 1 
คร้ังต่อปี และซ้ือเฉล่ียคร้ังละ 1 ตวั โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ังอยู่ท่ีไม่เกิน 500 บาท 
นอกจากน้ียงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ค้นหาข้อมูลก่อนการซ้ือ แต่ส าหรับผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งบุคคล ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่รู้สึกพอใจกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด และจะซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตรา
สินคา้เดิมอีก นอกจากน้ี หากไม่มีโครงการรณรงค์ให้แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ประสงคท่ี์จะสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งในบางโอกาส 
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ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสบายในการสวมใส่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ความสะดวกใน
การเดินทางไปยงัร้านคา้ และมนุษยสัมพนัธ์รวมทั้งการใหบ้ริการของพนกังานขาย ตามล าดบั 

ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.77 ซ่ึงค่าเฉล่ียดงักล่าวถูกน าไปใชใ้นการแบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ส่วน
ใหญ่มีความคล้ายคลึงกนั และคล้ายคลึงกับขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ยกเวน้อาชีพของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ท่ีซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปเฉล่ีย 2 คร้ังต่อปี โดยไดรั้บขอ้มูลจากงานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปไดรั้บขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์หรือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด  

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไป และพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (หลงั
จดักลุ่มขอ้มูลใหม่) แหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป และความร่วมมือในการสวม
ใส่เ ส้ือผ้าพื้นเมืองไปท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง มี
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูบ้ริโภคทั้ง
สองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ คุณภาพการตดัเยบ็ สีสัน และลวดลาย ประโยชน์ใชส้อย การดูแล
รักษา ความสบายในการสวมใส่ ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ การใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 
กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การใชแ้รงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต ราคา
เท่ากบัราคาในตลาดของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป ความชดัเจนของป้ายแสดงราคา ความสะดวก
ในการเดินทางไปยงัร้านคา้ ส่ิงอ านวยความสะดวก การตกแต่งภายในร้านคา้ การจดัวางสินคา้ภายใน
ร้านคา้ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติโดยรอบร้านคา้ การอนุรักษ์ และประหยดัพลงังาน การ
จา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ จ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของ
พนักงานขาย การให้ข้อมูลโดยพนักงานขาย ร้านค้ามีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และร้านค้าให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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ABSTRACT 

This study was intended to study behavior according to sustainable consumption concept of 
working-age women in Mueang Chiang Mai district towards purchasing local ready-made clothing. 
Questionnaires were used to collect data from 300 working-age women which selected by quota 
sampling based on Generations of respondents. After that, the data was analyzed by descriptive and 
inferential statistics.  

The results of the study showed that all of the respondents were women who lived or worked 
in Mueang Chiang Mai district. The respondents were equally divided into 2 groups; 21-38 and 39-
50 years old. Majority of the respondents were single with the bachelor’s degree and worked as 
government, state enterprise or university employees. Most of them had average monthly revenue of 
9,001-20,000 baht. The majority of respondents purchased blouse for wearing at workplace. They 
used the information that they had to make a decision and also influenced by themselves. Most of 
them purchased from retail shops with uncertain time. The average purchasing per year was once 
per year. Respondents purchased one item per time with the average cost of less than 500 baht. This 
study also found out that most of respondents did not search information before purchasing, but 
there were some respondents who searched information and most of them received information 
from personal source. Majority of respondents satisfied with the previous purchasing and would 
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repurchase from the same shop or same brand again. Moreover, if there were no campaigns to wear 
local dress, most of respondents would wear local dress at workplace occasionally. 

The marketing mix factors; product, price, place and promotion, according to sustainable 
consumption concept, which were the most important factors influenced the decision of respondents 
towards purchasing local ready-made clothing, were comfortable to wear, suitable price with 
product quality, easy access to channel, and human relations and service mind of salesperson 
respectively. 

Respondents agreed to the sustainable consumption concept with the mean of 3.77. This 
mean was used to classify respondents into 2 groups which were general consumers group and 
sustainable consumers group. 

Consumer profiles, consumer behaviors and marketing mix factors according to sustainable 
consumption concept of both consumer groups were almost similar to respondents’ results except 
occupation; private employee for sustainable consumers group, average purchasing per year; 2 times 
per year for sustainable consumers group, source of information; trade fairs or exhibitions for 
sustainable consumers group and internet, website or social network for general consumers group. 

This study found out that there were statistically significant relationship of consumer profiles; 
revenue after regroup, and consumer behaviors; source of information and consumers’ willing to 
wear local dress, between both consumer groups at a significance level of 0.05. Furthermore, there 
were also statistically significant difference in the importance of marketing mix factors according to 
sustainable consumption concept; quality of dressmaking, color and pattern, utility, maintenance, 
comfortable to wear, use of natural and local raw material, eco-friendly production process, 
employment of local people in production process and channel, price equal to market price, clarity 
of price tag, easy access to channel, facility, interior design, product placement, environment and 
nature conservation, energy conservation and saving, distribution through community channel, 
information provided by salesperson, human relations and service mind of salesperson, social and 
environmental responsibility, between both consumer groups at a significance level of 0.05 
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50 

ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นสังคม ของผูต้อบแบบสอบถาม 

53 

ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมขององคก์รในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ของผูต้อบแบบสอบถาม 

56 

ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมขององคก์รในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

58 

ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีต่อแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืในภาพรวม 

60 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มผูบ้ริโภค 60 
ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามเพศ 61 
ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามอาย ุ 61 
ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามท่ีอยูอ่าศยั หรือท่ี

ท างานในปัจจุบนั 
61 



 

 ฑ  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามสถานภาพ 62 
ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามระดบัการศึกษา

สูงสุด 
62 

ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามอาชีพ 63 
ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 
63 

ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามเพศ 

64 

ตารางท่ี 4.42 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามอาย ุ

64 

ตารางท่ี 4.43 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามท่ีอยูอ่าศยั หรือท่ีท างานในปัจจุบนั 

64 

ตารางท่ี 4.44 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามสถานภาพ 

65 

ตารางท่ี 4.45 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

65 

ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามอาชีพ 

66 

ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

66 

ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามประเภทของ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด 

67 

ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามเหตุผลของการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

67 

 



 

 ฒ  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามผูใ้หข้อ้มูล และ
ค าแนะน า เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด 

68 

ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด 

69 

ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ียต่อปี 

69 

ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามจ านวนเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ เฉล่ียต่อคร้ัง 

70 

ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน
การซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง 

70 

ตารางท่ี 4.55 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด 

71 

ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด 

71 

ตารางท่ี 4.57 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามการคน้หาขอ้มูล
เก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ 

72 

ตารางท่ี 4.58 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ 
จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

72 

ตารางท่ี 4.59 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามพฤติกรรมภาย
หลงัจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

73 

ตารางท่ี 4.60 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามความรู้สึกท่ีมีต่อ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด 

73 

ตารางท่ี 4.61 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามความร่วมมือใน
การสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์หแ้ต่งกาย
ดว้ยชุดพื้นเมือง 

74 



 

 ณ  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.62 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามประเภทของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด 

75 

ตารางท่ี 4.63 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามเหตุผลของการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

75 

ตารางท่ี 4.64 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามผูใ้หข้อ้มูล และค าแนะน า เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด 

76 

ตารางท่ี 4.65 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมาก
ท่ีสุด 

77 

ตารางท่ี 4.66 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ียต่อปี 

77 

ตารางท่ี 4.67 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามจ านวนเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ เฉล่ียต่อคร้ัง 

78 

ตารางท่ี 4.68 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง 

78 

ตารางท่ี 4.69 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามช่วงเวลาท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด 

79 

ตารางท่ี 4.70 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด 

79 

ตารางท่ี 4.71 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ 

80 

ตารางท่ี 4.72 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนืท่ีคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป 

80 



 

 ด  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.73 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามพฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

81 

ตารางท่ี 4.74 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามความรู้สึกท่ีมีต่อเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด 

81 

ตารางท่ี 4.75 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน ในกรณีท่ี
ไม่มีโครงการรณรงคใ์หแ้ต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง 

82 

ตารางท่ี 4.76 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

83 

ตารางท่ี 4.77 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

86 

ตารางท่ี 4.78 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

88 

ตารางท่ี 4.79 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

91 

ตารางท่ี 4.80 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกั
ถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

94 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.81 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

97 

ตารางท่ี 4.82 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

99 

ตารางท่ี 4.83 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

102 

ตารางท่ี 4.84 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วาม
คิดเห็นต่อการซ้ือ และใชผ้ลิตภณัฑเ์ส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในดา้นต่างๆ ของ
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

105 

ตารางท่ี 4.85 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วาม
คิดเห็นต่อการซ้ือ และใชผ้ลิตภณัฑเ์ส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในดา้นต่างๆ ของ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

106 

ตารางท่ี 4.86 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 107 
ตารางท่ี 4.87 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกั

ถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หลงัจดักลุ่ม
ขอ้มูลใหม่ 

108 

ตารางท่ี 4.88 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

108 

 



 

 ถ  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.89 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ กบั
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

109 

ตารางท่ี 4.90 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ต่อการ
ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

112 

ตารางท่ี 4.91 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกั
ถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ 

114 

ตารางท่ี 4.92 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ต่อการ
ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปต่อคร้ัง และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง 
หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

114 

ตารางท่ี 4.93 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป กบั
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

116 

ตารางท่ี 4.94 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไป
ท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์หแ้ต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง กบัผูบ้ริโภค
ทั้งสองกลุ่ม 

118 

ตารางท่ี 4.95 แสดงความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

120 

ตารางท่ี 4.96 แสดงการแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

124 

 

 



 

 ท  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.97 แสดงค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญั
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

126 

ตารางท่ี 4.98 แสดงความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

128 

ตารางท่ี 4.99 แสดงการแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

130 

ตารางท่ี 4.100 แสดงค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัแตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

131 

ตารางท่ี 4.101 แสดงความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

132 

ตารางท่ี 4.102 แสดงการแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

136 

ตารางท่ี 4.103 แสดงค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้
ความส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

138 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.104 แสดงความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

140 

ตารางท่ี 4.105 แสดงการแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

144 

ตารางท่ี 4.106 แสดงค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้
ความส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

145 

ตารางท่ี 4.107 แสดงจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้เสนอแนะ 147 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 หลกักำร และเหตุผล 

ผา้พื้นเมืองเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัทรงคุณค่าท่ีถ่ายทอดความสวยงาม วจิิตรบรรจง ผา่นผืนผา้
และลวดลายต่างๆ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือ วฒันธรรม และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละทอ้งถ่ิน เม่ือน าผา้พื้นเมืองมาตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มดว้ยฝีมืออนั
ประณีตของช่างฝีมือ ผลิตภณัฑท่ี์ไดก้็จะมีอตัลกัษณ์อนัโดดเด่นท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าของผา้พื้นเมืองให้
สูงข้ึน และสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศชาติในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2554 ท่ีผ่านมา 
หตัถกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุ่งห่มสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไดถึ้ง 78,000 ลา้นบาท แต่ก็ยงัเทียบไม่ได้
กบัการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มไดม้ากกว่า 160,000 ลา้นบาท (ส านกังาน
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2556 : ออนไลน์) 

การผลิตผา้พื้นเมืองดว้ยเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมเป็นการผลิตโดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการวา่งงานของคน
ในชุมชนจากการใช้เคร่ืองจกัรทดแทนแรงงานคน  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตอย่าง
ฟุ่มเฟือย และปัญหาตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากการน าเขา้วตัถุดิบ และเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ 
เป็นตน้ (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2556 : ออนไลน์) อยา่งไรก็ตาม การ
ผลิตผา้พื้นเมืองดว้ยเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม รวมทั้งการน าเขา้ผา้ไหมจากประเทศจีน และอินเดีย ก็มี
ส่วนช่วยให้ผา้พื้นเมือง และเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมีราคาถูกลงจนอยู่ในระดบัท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
สามารถซ้ือหามาใชง้านไดโ้ดยสะดวก (อรทยั สายสะอาด และคณะ, 2557 : 59) 

ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการแต่งกายเป็นอย่างมาก โดยผูบ้ริโภคคาดหวงัว่า
เส้ือผา้ท่ีสวมใส่จะเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงฐานะทางสังคม วฒันธรรม และรสนิยมของตนเอง ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการแต่งกายตามสมยันิยม เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนในสังคม หรือการเลือกซ้ือเส้ือผา้ท่ี
ตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่าง เช่น เส้ือผา้ท่ีใช้ในงานพิธีต่างๆ เป็นต้น (ส านักงานพฒันา
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เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2555 : ออนไลน์) ซ่ึงผูห้ญิงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการเลือกซ้ือเส้ือผา้มากกวา่
กลุ่มอ่ืน เน่ืองจากผูห้ญิงใชอ้ารมณ์ และความรู้สึกในการตดัสินใจเป็นหลกั ถา้รู้สึกถูกใจในรูปแบบ
สินคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือเลยในทนัที (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2550) ในขณะท่ีผูช้ายจะใชเ้หตุผล และ
ราคาในการตดัสินใจ ดว้ยเหตุน้ีตลาดเส้ือผา้ของผูห้ญิงจึงมีการเติบโตมากกวา่ตลาดเส้ือผา้ของผูช้าย 
(วรรษมล จายแปง, 2555 : 1) อยา่งไรก็ตาม ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาน้ี มีผูบ้ริโภคบางส่วนท่ีตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีอยูน่อกเหนือจาก
คุณประโยชน์พื้นฐานของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ยกตวัอย่างเช่น นกัศึกษาหญิงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ยินดีท่ีจะแต่งกายด้วยผา้ฝ้ายพื้นเมือง เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของภาคเหนือ ถึงแม้ว่าผา้ฝ้าย
พื้นเมืองจะมีราคาท่ีสูงกวา่เส้ือผา้ทัว่ไปก็ตาม (ชลิตยา สนธิไชย, 2551 : 64-65) นิสิตนกัศึกษาปริญญา
ตรีส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ค านึงถึงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของสินคา้ก่อนการตดัสินใจ
ซ้ือ โดยพิจารณาจากลกัษณะของสินคา้ท่ีสามารถช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริง และมีคุณภาพน่าพอใจ 
(ณัชชา บางท่าไม ้และคณะ, 2552 : 56-71) หรือผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเลือกซ้ือสินคา้โดยมอง
ถึงความจ าเป็นในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และช่วยเหลือส่วนรวมในระยะยาว (สถาบนัส่ิงแวดลอ้ม
ไทย, 2550) เป็นตน้ ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Consumption Concept) 

แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน หมายถึง “การบริโภคอย่างพอดีพอประมาณ ตามความจ าเป็น
พื้นฐาน และน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยค านึงถึงความสามารถท่ีรองรับไดข้องระบบนิเวศ ซ่ึง
ก่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้มีการแบ่งปันให้กบั
สังคมรอบข้าง และการรักษาฐานทรัพยากรให้สามารถใช้ในกิจกรรมการผลิต และบริการอย่าง
ต่อเน่ืองไปจนถึงคนรุ่นอนาคต” (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2550) ซ่ึงผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ิงทอ 
และเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มในปัจจุบนั รวมถึงภาครัฐ ต่างก็เล็งเห็นถึงความส าคญัของแนวคิดดงักล่าว 
และไดน้ ามาปรับใชก้นัมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมพฒันาไหมไทย
ทั้งระบบตั้งแต่ส่วนตน้น ้าไปจนถึงปลายน ้าของกรมหม่อนไหม ท่ีช่วยสร้างงาน และเพิ่มรายไดใ้ห้กบั
เกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในระดบัชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด การก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ผา้
ไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีกรมหม่อนไหมจดัท าข้ึน โดยผลิตภณัฑ์ท่ีผ่าน
มาตรฐานน้ีจะต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีลอกกาว หรือยอ้มสีด้วยวสัดุธรรมชาติ หรือสารเคมีท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และจะตอ้งผลิตในประเทศไทยเท่านั้น (สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 
2556 : ออนไลน์) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วตัถุดิบภาคการเกษตร เพื่อให้ผูป้ระกอบการ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพฒันาเส้นใยธรรมชาติเป็นผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ และเคร่ืองนุ่งห่มท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2557 : ออนไลน์) เป็นตน้ โดยจะสังเกตไดว้า่
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โครงการต่างๆ ข้างต้น ไม่ได้มุ่งเน้นผลประโยชน์ในรูปของเม็ดเงินเป็นหลัก แต่จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มจะไดรั้บ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงในปัจจุบนัให้
ความส าคญั และสามารถรับรู้ไดผ้า่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ 

ส าหรับในส่วนของจงัหวดัเชียงใหม่ก็ไดมี้การรับเอาแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมาด าเนินการ
เช่นเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น โครงการฝ้ายแกมไหม ภายใตก้ารก ากบัของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีส่งเสริม และพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในกระบวนการ
ผลิตผา้ทอ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งเพิ่มความปลอดภัย
ทางด้านสุขภาพให้กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (ศูนยว์ิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบา้น, 2556 : 
ออนไลน์) โครงการรณรงคใ์ห้หน่วยงานต่างๆ เช่น สถานศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานเอกชนแต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง เพื่ออนุรักษเ์อกลกัษณ์ และสืบทอดวฒันธรรมอนัดีงามของ
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ นอกจากน้ีคนเชียงใหม่ในปัจจุบนัต่างก็ให้ความส าคญักบัผา้พื้นเมืองกนัมากข้ึนตาม
กระแสนิยมความเป็นไทย โดยหนัมาแต่งกายดว้ยเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ซ่ึงมีความหลากหลายเป็น
อยา่งมากทั้งในดา้นของวตัถุดิบท่ีใช ้รูปแบบ ลวดลาย และการออกแบบ อีกทั้งยงัสามารถซ้ือหาไดง่้าย 
ในราคาท่ีสมเหตุผล โดยเฉพาะเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปส าหรับสตรี ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีขนาด
ใหญ่ถึง 124,960 รายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (จงัหวดัเชียงใหม่, 2555 : ออนไลน์) และเป็นกลุ่มท่ีมี
การซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2550)  

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยั
ท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เพื่อให้ผูป้ระกอบการในธุรกิจ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ในการวางกลยุทธ์ และก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 ท าให้ทราบพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป  

1.3.2 สามารถน าขอ้มูลไปใชโ้ดยผูป้ระกอบการในธุรกิจเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เพื่อวางแผน
กลยทุธ์ และก าหนดนโยบายในการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

1.4 นิยำมศัพท์ 

พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลท่ีท าการคน้หา การซ้ือ การใช้ การประเมินผล 
และการใชจ่้าย ในผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลนั้น 

กำรบริโภคที่ยั่งยืน หมายถึง การบริโภคส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อชีวิต โดยบริโภคอยา่งพอดี พอมี 
พอกิน พอใจ ในส่ิงท่ีมี และไดรั้บ มีการค านึงถึงทั้งในวนัน้ี และวนัหนา้ และด าเนินชีวิตอยา่งมีสติ อยู่
ในทางสายกลาง โดยอาศยัความเพียร ความรอบรู้ รอบคอบ ความระมดัระวงั รู้จกัการประเมิน  และ
วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อค้นหาข้อจ ากัดท่ีตนมี และน ามาใช้ประกอบการตดัสินใจในการเลือก
รูปแบบการบริโภคท่ีก่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้
กบัทรัพยากรท่ีมีจ ากดัในโลกน้ี รวมถึงมีการแบ่งปันให้กบัสังคมรอบขา้ง และมีความเอ้ืออาทรต่อ
ระบบนิเวศ 

สตรีวยัท ำงำน หมายถึง เพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 21 ถึง 50 ปี ซ่ึงท างาน หรืออาศยัอยูใ่นอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยท างานให้กบัหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยั บริษทัเอกชน ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย หรือรับจา้งทัว่ไป  

เส้ือผ้ำพืน้เมืองส ำเร็จรูป หมายถึง เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็ส าเร็จพร้อมส าหรับสวมใส่ ท่ีมีขนาด และ
รูปแบบท่ีหลากหลาย ตามความตอ้งการของตลาด โดยผลิตจากเส้นใยธรรมชาติท่ีมาจากพืช และสัตว ์
มีความวิจิตรบรรจง และลวดลายท่ีสะท้อนถึงคติความเช่ือ วฒันธรรม การด าเนินชีวิต และความ
เป็นมาในอดีต ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
มาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 

2.1 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Analysis) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการคน้หา  การซ้ือ การใช ้การประเมินผล 
และการใชจ่้ายในผลิตภณัฑ์ และบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึง 
พฤติกรรมการตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และการใช้สินคา้ และ
บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของเขา ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึง
เป็นการศึกษาวธีิการท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากรเก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ โดยใช้
ค  าถามในการวิจยัผูบ้ริโภค หรือค าถามท่ีใช้ในการคน้หาพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H เพื่อ
คน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงรายละเอียดของค าถามเพื่อคน้หาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคมีดงัต่อไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550 : 36) 

2.1.1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา หรือจิต
วิเคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบักลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด ท่ีจะตอ้งเหมาะสม และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้
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2.1.2 ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ี
ผู ้บริโภคต้องการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผู ้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ได้แก่ คุณสมบัติ หรือ
องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบั กลยุทธ์ดา้น
ผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ควบ ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ียงัสัมพนัธ์กบัความแตกต่างทางการแข่งขนัท่ีประกอบดว้ย ความ
แตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ พนกังาน และภาพลกัษณ์ 

2.1.3 ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
วตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) ซ่ึงผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเขาทั้ง
ทางดา้นร่างกาย และดา้นจิตวิทยา โดยจะตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ ปัจจยั
ภายใน ปัจจยัภายนอก และปัจจยัเฉพาะบุคคล ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบักลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ดา้น
ราคา กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด เพื่อศึกษาเหตุจูงใจในการ
ซ้ือ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความต้องการผลิตภณัฑ์ แล้วน ามาก าหนดแนวความคิด และจุดขายในการ
โฆษณา 

2.1.4 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นค าถามท่ี
ตอ้งการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย
ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช้ ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบักลยุทธ์การโฆษณา และกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด โดยใช้กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มเป้าหมายเป็นแนวทางสร้างสรรค์ และเลือกใช้ส่ือ
โฆษณาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูรั้บข่าวสาร 

2.1.5 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงฤดูกาลของปี ฤดูกาลท่องเท่ียว เทศกาล โอกาสพิเศษ วนัหยุด 
เวลาวา่ง ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบักลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เช่น ส่งเสริมการตลาดนอกฤดูกาลท่องเท่ียว 
การส่งเสริมการขาย ความร่วมมือระหวา่งธุรกิจ 

2.1.6 ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
ช่องทาง หรือสถานท่ีจ าหน่าย (Outlets) เช่น ส านกังานตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบักลยุทธ์ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย โดยผา่นสถาบนัการคา้ส่ง สถาบนัการคา้ปลีก และช่องทางพิเศษอ่ืนๆ 
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2.1.7 ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ซ่ึงประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบักลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด และกลยทุธ์ดา้นราคาท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ 

2.2 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy) 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือการตลาดท่ีธุรกิจใช้ร่วมกนั เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือการตลาด 4 ประการ ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550 : 19-22) 

2.2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอกบัตลาด
เพื่อความสนใจ ความอยากได ้การใช ้หรือการบริโภค ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ หรือความ
จ าเป็น ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคว่ามีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติั
อะไรบา้ง แล้วน ามาก าหนดกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ทางด้านต่างๆ ดงัน้ี (1) ขนาด รูปร่าง ลกัษณะ และ
คุณสมบติัอะไรบา้งท่ีผลิตภณัฑค์วรมี (2) ผลิตภณัฑค์วรมีบรรจุภณัฑอ์ยา่งไร (3) ลกัษณะการบริการท่ี
ส าคญัของผูบ้ริโภคคืออะไร (4) การรับประกนั และโปรแกรมการให้บริการอะไรบา้งท่ีควรจดัให ้
และ (5) ลกัษณะของผลิตภณัฑป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งคืออะไร 

2.2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) ราคา หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่ายส าหรับส่ิงท่ีไดม้าซ่ึง
แสดงถึงมูลค่าในรูปของเงินตรา หรือจ านวนเงิน หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต้องใช้ เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ผลิตภณัฑ ์และบริการ ลกัษณะความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์และความสามารถในการตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคท าใหเ้กิดมูลค่าในตวัสินคา้ ซ่ึงมูลค่าท่ีส่งมอบให้ลูกคา้ตอ้งมากกวา่ตน้ทุน หรือ
ราคาของสินคา้นั้น ผูบ้ริโภคจึงจะตดัสินใจซ้ือ โดยราคามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี 
(1) ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ราคาวา่เหมาะสมกบัสินคา้นั้นอยา่งไร (How) (2) ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความแตกต่าง
ระหว่างสินคา้ต่างๆ ไดอ้ย่างไร (3) ปริมาณการลดราคาท่ีจ าเป็น เพื่อกระตุน้การซ้ือในช่วงแนะน า
สินคา้ใหม่ และการส่งเสริมการขายควรเป็นจ านวนเท่าใด และ (4) ขนาดส่วนลดให้กบัผูท่ี้ซ้ือดว้ยเงิน
สดเป็นเท่าใด 
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2.2.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution Strategy) การจดั
จ าหน่าย หมายถึง การเลือก และการใชผู้เ้ช่ียวชาญทางการตลาด ประกอบดว้ย คนกลาง บริษทัขนส่ง 
และบริษทัเก็บรักษาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้เป้าหมาย โดยสร้างอรรถประโยชน์ดา้นเวลา สถานท่ี 
ความเป็นเจา้ของ หรือหมายถึงโครงสร้างช่องทางท่ีใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ หรือบริการจาก
องค์กรไปยงัตลาด การจดัจ าหน่ายจึงเก่ียวขอ้งกบักลไกในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ และบริการไปยงั
ผูบ้ริโภค ซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงวิธีการน าเสนอผลิตภณัฑ์เพื่อขาย การตดัสินใจในการจดัจ าหน่ายไดรั้บ
อิทธิพลจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี (1) ลกัษณะโครงสร้างการจดัจ าหน่ายเพื่อการคา้ปลีกอะไรบา้งท่ี
ควรใชใ้นการเสนอขายผลิตภณัฑ ์(2) การจดัจ าหน่ายเพื่อกระจายผลิตภณัฑ์ไปยงัผูค้า้ปลีก ควรจะขาย
ท่ีไหน (Where) และเป็นจ านวนมากนอ้ยเพียงใด (How many) (3) จะน าสินคา้อะไรบา้งไปยงัร้านคา้
ปลีก (What) (4) ความจ าเป็นของบริษทัท่ีจะควบคุมกิจกรรมต่างๆ และการควบคุมธุรกิจการจดั
จ าหน่ายเป็นอยา่งไร (How) และ (5) ภาพลกัษณ์ และลกัษณะของร้านคา้ปลีกอะไรบา้งท่ีควรจะสร้าง
ข้ึน (What) 

2.2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) การส่งเสริมการตลาด 
หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย และผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการ
ซ้ือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจ าลูกคา้เป้าหมายเก่ียวกบับริษทั และ
การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี (1) จุดมุ่งหมาย และ
วิธีการติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคคืออะไร (What) (2) การตดัสินใจเลือกเคร่ืองมือส่งเสริม
การตลาดท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคคือเคร่ืองมือใด (Which) (3) วิธีการส่งเสริมการตลาดท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับผูบ้ริโภคในแต่ละสถานการณ์คืออะไร (What) (4) วธีิท่ีมีประสิทธิผลสูงสุดในการสร้างให้เกิด
ความตั้งใจ และความสนใจคืออะไร (What) (5) ข่าวสารท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับผูบ้ริโภคคืออะไร 
(What) (6) ส่ือท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับผูบ้ริโภคคืออะไร (What) (7) การโฆษณาควรจะกระท าซ ้ า
บ่อยคร้ังเท่าใด (How often) (8) ผูบ้ริโภคตอ้งการอะไร (What) (9) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือผลิตภณัฑ์
หรือบริการ (Why) (10) ใครท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Who) และ (11) ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ
เป็นอยา่งไร (How) 

2.3 แนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื (Sustainable Consumption Concept)  

แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนเป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาตีความ และให้ความหมายไวใ้นหลากหลาย
มิติโดยนกัวิจยั สถาบนั และองคก์รต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความหมายของการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืน การศึกษาคร้ังน้ีจึงน าเสนอแนวคิด และความหมายของการบริโภคท่ีย ัง่ยืนใน 2 บริบท คือ 
บริบทสากล และบริบทไทย 
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แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนเกิดเป็นแนวคิดท่ีชดัเจนเป็นคร้ังแรกโดยกลุ่มประเทศนอร์ดิก ในปี 
พ.ศ. 2537 ซ่ึงกลุ่มประเทศดงักล่าวไดร้ะดมความคิด และสรุปประเด็นความหมายของการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืนไวว้่า “การบริโภคท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การใช้สินค้า และบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการ
พื้นฐาน และน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และก่อให้เกิด
สารพิษ ของเสีย และสารมลพิษน้อยท่ีสุด เม่ือพิจารณาตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิตของสินคา้ หรือบริการ
นั้นๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความจ าเป็นล่วงหนา้ของคนในรุ่นถดัไป” ซ่ึงบริบทของการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืนมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย อาทิเช่น ความพอเพียง การมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มสัดส่วนการใช้แหล่งพลงังาน
หมุนเวียน การลดของเสีย การพิจารณาวฏัจกัรชีวิต และการค านึงถึงดุลยภาพของมิติท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
บูรณาการประเด็นส าคญัเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบแบบแผน เพื่อให้เกิดรูปแบบการตอบสนอง
ความตอ้งการในชีวติท่ีเท่าเทียม หรือดีกวา่ และสร้างแรงขบัในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อวิถีชีวิต
ในปัจจุบนั และอนาคตของคนรุ่นถัดไป ร่วมกับการลดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม และความเส่ียงต่อ
สุขภาพของมนุษย ์(สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2550) 

แนวคิดการบริโภคท่ีบริโภคท่ีย ัง่ยืนได้รับความสนใจ และเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางใน
ระดบัสากล ทั้งในยโุรป และสหรัฐอเมริกา แต่แนวคิดดงักล่าวยงัไม่แพร่หลายนกัในเอเชีย จนกระทัง่
การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 
ธันวาคม พ.ศ. 2546 และตุลาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีการอภิปราย เสนอข้อคิดเห็น แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และหลกัการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากผูเ้ช่ียวชาญของสถาบนัวิจยัทั้งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
และยุโรป โดยใช้การเช่ือมโยงค าส าคญัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั เพื่อพฒันาแนวคิดอย่างเป็นระบบใน
เร่ืองการบริโภคท่ีย ัง่ยนื จนน าไปสู่การก าหนดกรอบด าเนินการดา้นการบริโภคท่ีย ัง่ยืน บทนิยาม การ
จดัล าดบัความส าคญัของการศึกษาวิจยั รวมถึงแนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบการ
บริโภคไปสู่ความย ัง่ยนื โดยก าหนดนิยามของการบริโภคท่ีย ัง่ยนืวา่เป็น “การใชผ้ลิตภณัฑ์ และบริการ 
วสัดุทดแทน พลงังาน โดยประชาชาติ ชุมชน องคก์ร และบุคคล ในแนวทางท่ีไม่ลด (หรือปรับปรุง
ให้ดีข้ึน หากเป็นไปได้) ความสามารถท่ีรองรับได้ของสังคมโลกต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยมี
รูปแบบของการบริโภคท่ีตอบสนองความจ าเป็น และความตอ้งการอยา่งมีจิตส านึกของตนในบริบท
สากล โดยไม่เบียดบงัความสามารถท่ีรองรับไดข้องโลก ซ่ึงรูปแบบของการบริโภคอย่างย ัง่ยืนควร
ประกอบดว้ย มาตรการ หรือแนวทางในการลดผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของ
คนต่อโลก” 
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ส าหรับนิยามการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนในบริบทไทยนั้น โครงการจดัท ายุทธศาสตร์การบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย
ไดใ้หนิ้ยามของการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืในบริบทไทยไวว้า่ “การบริโภคท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การบริโภคส่ิง
ท่ีมีความจ าเป็นต่อชีวิต โดยบริโภคอย่างพอดี พอมี พอกิน พอใจ ในส่ิงท่ีมี และไดรั้บ มีการค านึงถึง
ทั้งในวนัน้ี และวนัหนา้ และด าเนินชีวติอยา่งมีสติ อยูใ่นทางสายกลาง โดยอาศยัความเพียร ความรอบ
รู้ รอบคอบ ความระมดัระวงั รู้จกัการประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อคน้หาขอ้จ ากดัท่ีตนมี 
และน ามาใช้ประกอบการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการบริโภคท่ีก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึ่ งตนเองได้ กับทรัพยากรท่ีมีจ ากัดในโลกน้ี รวมถึงมีการ
แบง่ปันใหก้บัสังคมรอบขา้ง และมีความเอ้ืออาทรต่อระบบนิเวศ” และอีกในความหมายหน่ึงคือ “การ
บริโภคอยา่งพอดี พอประมาณ ตามความจ าเป็นพื้นฐาน และน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยค านึงถึง
การใชฐ้านทรัพยากร และความสามารถท่ีรองรับไดข้องระบบนิเวศ ซ่ึงก่อให้เกิดความสมดุลระหวา่ง
ความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้มีการแบ่งปันให้กบัสังคมรอบขา้ง และการรักษา
ฐานทรัพยากรใหส้ามารถใชใ้นกิจกรรมการผลิต และบริการอยา่งต่อเน่ืองไปถึงคนรุ่นอนาคต” ซ่ึงจะ
สังเกตไดว้า่การบริโภคท่ีย ัง่ยืนในบริบทไทยมีพื้นฐานมาจากการประยุกต์แนวคิดว่าดว้ยการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมีหลกัการส าคญั 3 ประการคือ (1) การ
ปรับพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นการบริโภคอยา่งพอดี พอประมาณ (2) การส่งเสริมให้เกิดการตลาด
ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม และ (3) การส่งเสริมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเกิดการหมุนเวียน
ทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2550) 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งในบริบทสากล และบริบทไทย ถึงแมค้  านิยาม หรือค าจ ากดั
ความของการบริโภคท่ีย ัง่ยืนจะมีความแตกต่างกนัไปบา้ง แต่ค านิยามโดยรวมก็มีการก าหนดลกัษณะ
และวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงการวดัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเพื่อแยกผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนออกจากผูบ้ริโภคทัว่ไป สามารถท าไดโ้ดยใช้แบบสอบถามท่ีประยุกต์มา
จากการศึกษาของ Krystallis et al. (2012 : 334-372) Tanner and Wolfing Kast (2003 : 883-902) และ 
Choi and Ng (2011 : 269-282) ซ่ึงจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัคือ (1) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วน
บุคคลในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม และ (2) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของ
องคก์รในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม 
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2.4 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเก่ียวกบัเส้ือผา้ และเคร่ืองนุ่งห่มมีการศึกษามาอยา่งต่อเน่ืองในหลากหลายดา้น อีกทั้ง
ยงัมีการศึกษาลงลึกไปในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีเส้ือผา้ และเคร่ืองนุ่งห่มท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ซ่ึง
จงัหวดัเชียงใหม่เองก็มีการศึกษาในท านองน้ีเช่นเดียวกนั โดยการศึกษาท่ีผา่นมามีดงัน้ี 

ไชยกร เลิศศรัณยพงศ์ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากผา้
ฝ้ายทอมือ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักบัพฤติกรรมการ
บริโภค และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค รวมทั้งความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายทอมือ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีมาจบัจ่ายใช้
สอยเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากผา้ฝ้ายทอมือ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ บนถนนคนเดินวนั
อาทิตย ์และไนทบ์าซาร์ ถนนชา้งคลาน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญแห่งละ 150 ราย โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล  

ผลจากการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี อยู่ใน
สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ เคร่ืองประดบั และของ
ตกแต่ง รองลงมาคือ เส้ือผา้ และเคร่ืองแต่งกาย ส่วนผา้เป็นผืนถูกเลือกซ้ือเป็นล าดบัท่ี 3 นอกจากน้ียงั
พบวา่ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นการตดัสินใจดว้ยตวัเอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปใชเ้อง 
ความถ่ีในการซ้ืออยูท่ี่ 2 ถึง 3 เดือนต่อคร้ัง และเลือกซ้ือเพราะความหลากหลายของสินคา้เป็นหลกั 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากผา้ฝ้ายทอมือมีความแตกต่างกนัไปตาม
หมวดหมู่ของผลิตภณัฑ์ และสถานท่ีเก็บขอ้มูล โดยหมวดผืนผา้ กลุ่มตวัอย่างจากถนนคนเดินวนั
อาทิตย ์ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างจากไนท์บาซาร์ ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส าหรับหมวดเส้ือผา้ และเคร่ืองแต่งกาย กลุ่มตวัอยา่งจากถนนคน
เดินวนัอาทิตย ์และไนทบ์าซาร์ ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรกเหมือนกนั และ
ส าหรับหมวดเคร่ืองประดบั และของตกแต่ง กลุ่มตวัอย่างจากถนนคนเดินวนัอาทิตยใ์ห้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งจากไนทบ์าซาร์ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นราคา 
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ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือส่วนใหญ่พึงพอใจใน
ดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการขายตามล าดบั ยกเวน้
กลุ่มตวัอย่างจากไนท์บาซาร์ ท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากผา้ฝ้ายทอมือในหมวดเคร่ืองประดบั และของ
ตกแต่ง ซ่ึงใหค้วามพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการขายเป็นอนัดบัท่ีสอง และดา้นราคาเป็นอนัดบัท่ีสาม 

เกษมณี ยานะโส (2553) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูป
จากผา้ฝ้ายทอมือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผา้ฝ้ายทอมือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งปัญหา และ
อุปสรรคในการคา้ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผา้ฝ้ายทอมือของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น
ประชากรในการศึกษาจึงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มประชาชนทัว่ไป และกลุ่มผูป้ระกอบการใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการเก็บขอ้มูลใช้วิธีเก็บแบบสอบถามจากประชาชนทัว่ไปท่ีเลือกตวัอย่างแบบ
บงัเอิญจ านวน 400 ราย และใชว้ธีิสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการจ านวน 10 ราย 

ผลจากการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี อยู่ใน
สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 ถึง 10,000 บาท ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผา้
ฝ้ายทอมือเพื่อไปใช้เอง โดยมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ังอยู่ท่ี 100 ถึง 500 บาท แหล่งท่ีมกัจะ
เดินทางไปซ้ือคือ ร้านคา้ปลีกทัว่ไป โดยจะเดินทางไปซ้ือในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์ความถ่ีในการ
ซ้ือนอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อปี แหล่งขอ้มูลในการซ้ือส่วนใหญ่คือ แบบปากต่อปาก และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
ความไม่แน่นอนในการเลือกซ้ือ หรือไม่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากตรายี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพ นอกจากน้ียงัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พิจารณาปัจจยัด้านการบริการเป็นอนัดบัแรก โดย
ผูข้ายท่ีมีอธัยาศยั ไมตรี ยิม้แยม้แจ่มใส ใหบ้ริการท่ีดีกบัลูกคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ซ่ึงรูปแบบท่ีสวยงาม และทนัสมยั มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 

ปัญหา และอุปสรรคในการคา้ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผา้ฝ้ายทอมือคือ ปัญหาด้านการเงิน การ
สร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และยอมรับ ราคาสินคา้ท่ีแพงกวา่สินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีผลิตจากคู่แข่งขนั
ในต่างประเทศ ความยุง่ยากของกฎระเบียบ มาตรการของรัฐ และการบริหารจดัการเพื่อขยายตลาดทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ  
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ปราการ ดาวสุด (2553) ท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงคเ์คร่ืองนุ่งห่มผา้ฝ้าย
ส าหรับสตรี ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค ์พฤติกรรม 
และความพึงพอใจในการเลือกใชเ้คร่ืองนุ่งห่มผา้ฝ้ายส าหรับสตรี โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มผูห้ญิงท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย ดว้ยวิธีการเลือก
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ผลจากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ31 ถึง 40 ปี อยูใ่นสถานภาพ
สมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 ถึง 20,000 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มผา้ฝ้ายประเภทเส้ือ
ส าเร็จรูป ท่ีเป็นสีธรรมชาติ แบบเรียบ มีลายพิมพเ์ล็กนอ้ย โดยนิยมเลือกซ้ือจากงานแสดงสินคา้ หรือ
นิทรรศการ ความถ่ีของการซ้ือนอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อปี และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ังต ่ากวา่ 1,000 
บาท นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลจากการบอกต่อของบุคคลอ่ืนมากท่ีสุด แต่การตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองนุ่งห่ม ตวัของผูบ้ริโภคเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด โดยให้เหตุผลในการซ้ือ 
เพื่อน ามาใชส้วมใส่เอง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มผา้ฝ้ายส าหรับสตรีคือ ปัจจยั
ดา้นราคา (ราคาเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ)์ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (คุณภาพเน้ือผา้) ปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดล้อม (การประหยดัพลงังานในการใช้เคร่ืองปรับอากาศ) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
(คุณภาพการให้บริการ และมารยาทของพนักงานขาย) และปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (สถานท่ีจดั
จ าหน่ายสะดวกต่อการซ้ือ) ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ในการเลือกใชเ้คร่ืองนุ่งห่มผา้ฝ้ายส าหรับสตรี ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมของขา้ราชการสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายพื้นเมือง เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่มีการรณรงค ์และขอความร่วมมือ
ใหห้น่วยงานต่างๆ แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน และส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือ ขา้ราชการพลเรือนสตรีท่ีสังกดัหน่วยงาน
ราชการในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบก าหนดสัดส่วนตาม
กระทรวงท่ีสังกดัทั้งหมด 16 กระทรวง  
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ผลจากการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20 ถึง 30 ปี อยูใ่นสถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ต  ่ากวา่ 10,000 บาท โดยผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ซ้ือผ้าฝ้ายพื้นเมืองประเภทเส้ือบ่อยท่ีสุด รองลงมาคือ ผา้ถุง และกระโปรงประยุกต ์
ตามล าดบั ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์จากตลาดวโรรสมากท่ีสุด รองลงมาคือ ถนนคนเดิน และร้าน
ขายเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายทัว่ไป ตามล าดบั โดยนิยมซ้ือในวนัเสาร์-อาทิตย ์และส่วนใหญ่ซ้ือเน่ือง
ในโอกาสวนัสงกรานต์มากท่ีสุด รองลงมาคือ วนัปีใหม่ และวนัลอยกระทง ตามล าดบั วตัถุประสงค์
ในการซ้ือคือ ซ้ือเพื่อใชง้านเอง โดยให้เหตุผลในเร่ืองของ สวมใส่สบาย มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อ
เป็นของฝาก และเพื่อเป็นของขวญัเน่ืองในโอกาสต่างๆ ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะตดัสินใจ
ซ้ือดว้ยตนเอง แต่จะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และสถานท่ีจดัจ าหน่ายจากเพื่อนมากท่ีสุด โดยมี
ความถ่ีในการซ้ือ มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง แต่ละคร้ังซ้ือ 1 ถึง 2 ตวั และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังอยู่ท่ี 
301 ถึง 600 บาท นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีการเปรียบเทียบคุณภาพ ลกัษณะ และราคาของ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายพื้นเมืองก่อนตดัสินใจซ้ือ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบั
แรกได้แก่ รูปแบบสวยงาม สวมใส่สบาย และสีสันสวยงาม ตามล าดับ ส าหรับปัจจยัด้านราคา 
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มากท่ีสุด รองลงมาคือ สามารถต่อรองราคาได ้
และมีสินคา้ให้เลือกหลากหลายราคา ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญักับท าเลท่ีตั้ งสะดวกในการเดินทาง มากท่ีสุด รองลงมาคือ การจดัวางสินค้าเป็น
ระเบียบหมวดหมู่ท  าใหห้าสินคา้ไดง่้าย และมีสถานท่ีจอดรถสะดวก ตามล าดบั และส าหรับปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เจา้ของ และพนกังานขาย
บริการดว้ยรอยยิม้ และอธัยาศยัดี เจา้ของ และพนกังานขายให้ความสนใจลูกคา้ และมีส่วนลดพิเศษ 
ตามล าดบั 

จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดจะสังเกตได้ว่า ปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อม เป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เร่ิมให้ความส าคญัมากข้ึนในการเลือกซ้ือ
เส้ือผา้ และเคร่ืองนุ่งห่ม แต่ก็ยงัไม่มีการศึกษาใดท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่อยา่งจริงจงัมาก่อน 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ผูศึ้กษาได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาอนัประกอบด้วย 
ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา สถานท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูล รวมทั้ ง
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึง พฤติกรรมของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป และศึกษาว่าพฤติกรรมดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืนหรือไม่ โดยท าการศึกษาในกลุ่มสตรีวยัท างานท่ีอาศยั หรือท างานอยู่ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ และเคยซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนท่ีผา่นมา 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สตรีวยัท างานท่ีมีอายุระหว่าง 21 ถึง 50 ปี ซ่ึงอาศยั หรือ
ท างานอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ แต่เน่ืองจากจ านวนสตรีวยัท างานท่ีอาศยั หรือท างานอยู่ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ไม่สามารถหาขอ้มูลท่ีแน่นอนได ้ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงใชจ้  านวนผูมี้งานท าท่ีเป็น
เพศหญิงในจงัหวดัเชียงใหม่แทน ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 457,997 ราย (ส านักงานแรงงาน จังหวดั
เชียงใหม,่ 2557 : ออนไลน์) 
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3.1.3 ขนาดตัวอย่าง และวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่ง
แบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยการเปิดตารางของ Seymour Sudman และ
เลือกหน่วยตวัอยา่งเป็นคน หรือครอบครัว ท าวจิยัในระดบัทอ้งถ่ิน และจ านวนกลุ่มยอ่ยท่ีจะวิเคราะห์
มีนอ้ย (Sudman; 1967: 87 อา้งถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551: 187) ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 300 ราย ซ่ึง
การคดัเลือกตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) ตามเจนเนอเรชัน่ของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ (ผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 39 ถึง 50 ปี หรือเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 
2508 ถึงปี พ.ศ. 2519) และเจนเนอเรชัน่วาย (ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 21 ถึง 38 ปี หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 
2520 ถึงปี พ.ศ. 2537) ในจ านวนท่ีเท่าๆ กนัคือ 150 ราย (Hawkins and Mothersbaugh, 2013 : 122-
126) 

3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อ
การซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ผูศึ้กษาได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลตามแหล่งชุมชน ตลาด 
บริษทัเอกชน และสถานท่ีราชการในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จนไดจ้  านวนครบ 300 ราย หลงัจากนั้นจึง
น าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้ง และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 
ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ปี พ.ศ. เกิด ท่ีอยูอ่าศยั หรือท่ี
ท างานในปัจจุบนั และระยะเวลาท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปคร้ังล่าสุด โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบ
มาตรวดัหลายตวัเลือก ค าตอบเดียว (Multiple-Choice, Single-Response Scale) 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน โดยลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรวดัหลายตัวเลือก ค าตอบเดียว 
(Multiple-Choice, Single-Response Scale) 
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ส่วนท่ี 3  พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป โดยลกัษณะค าถามช่วงแรกเป็นแบบมาตรวดัหลายตวัเลือก ค าตอบเดียว 
(Multiple-Choice, Single-Response Scale) และมาตรวดัแบบหลายตวัเลือก หลายค าตอบ (Multiple-
Choice, Multiple-Response Scale) ช่วงถดัมาเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามตอ้งให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัในแต่ละขอ้ โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบัไดแ้ก่ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดงัน้ี (คูเปอร์ และชไนด ์
เลอร์, 2555 : 221-225) 

มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 
มาก ใหค้ะแนน 4 
ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 
นอ้ย ใหค้ะแนน 2 
นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 

และช่วงสุดทา้ยเป็นแบบมาตราวดัของลิเคิร์ต (Likert Scale) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้ง
ให้ความคิดเห็นต่อการซ้ือ และใช้ผลิตภณัฑ์เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในดา้นต่างๆ โดยมีค าตอบให้
เลือก 5 ระดบัไดแ้ก่ ทางบวกมาก ทางบวก เฉยๆ ทางลบ และทางลบมาก ซ่ึงเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
ดงัน้ี (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2553 : 174-176) 

ทางบวกมาก ใหค้ะแนน +2 
ทางบวก ใหค้ะแนน +1 
เฉยๆ ใหค้ะแนน 0 
ทางลบ ใหค้ะแนน -1 
ทางลบมาก ใหค้ะแนน -2 

ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราวดัของลิเคิร์ต (คูเปอร์ และชไนด์เลอร์, 2555 : 225-228) ท่ีประกอบ 
ดว้ยขอ้ความเชิงบวก และเชิงลบ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามตอ้งให้ความคิดเห็นต่อขอ้ความในแต่ละขอ้ 
โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบัไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ ซ่ึงเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550 : 48) 
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   ขอ้ความเชิงบวก   ขอ้ความเชิงลบ  
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใหค้ะแนน  5   1  
เห็นดว้ย ใหค้ะแนน  4   2  
ไม่แน่ใจ ใหค้ะแนน  3   3  
ไม่เห็นดว้ย ใหค้ะแนน  2   4  
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใหค้ะแนน  1   5  

ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ถูกน ามาแปลผล และวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดใช้
โปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิติในการวเิคราะห์ โดยมีรายละเอียดในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี และร้อยละ ในการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย (Mean) ในการวเิคราะห์ และมีการแปลความหมายช่วง
ค่าเฉล่ียของมาตราประมาณค่า โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการซ้ือ และใช้ผลิตภณัฑ์เส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปในดา้นต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ในการวิเคราะห์ และมีการแปลความหมายช่วงค่าเฉล่ียของมาตราวดัของ
ลิเคิร์ต โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.00 หมายถึง มีผลกระทบทางบวกมาก 
ค่าเฉล่ีย 0.50 ถึง 1.49 หมายถึง มีผลกระทบทางบวก 
ค่าเฉล่ีย -0.49 ถึง 0.49 หมายถึง ไม่มีผลกระทบ 
ค่าเฉล่ีย -1.49 ถึง -0.50 หมายถึง มีผลกระทบทางลบ 
ค่าเฉล่ีย -2.00 ถึง -1.50 หมายถึง มีผลกระทบทางลบมาก 

ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ในการ
วเิคราะห์ และมีการแปลความหมายช่วงค่าเฉล่ียของมาตราวดัของลิเคิร์ต โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 
ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 6 การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามออกเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื โดยใชค้่าเฉล่ียรวมเป็นตวักลางในการแบ่งกลุ่ม 

ส่วนท่ี 7 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ ในการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี 8 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ ในการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี 9 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไป ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
และร้อยละ ในการวเิคราะห์ 
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ส่วนท่ี 10 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ ในการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี 11 การวิเคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ในการวิเคราะห์ และมีการแปล
ความหมายช่วงค่าเฉล่ียของมาตราประมาณค่า โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัการวเิคราะห์ในส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี 12 การวิเคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ใน
การวิเคราะห์ และมีการแปลความหมายช่วงค่าเฉล่ียของมาตราประมาณค่า โดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบั
การวเิคราะห์ในส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี 13 การวเิคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการซ้ือ และ
ใชผ้ลิตภณัฑ์เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ในการวเิคราะห์ และมีการแปลความหมายช่วงค่าเฉล่ีย
ของมาตราวดัของลิเคิร์ต โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัการวเิคราะห์ในส่วนท่ี 4 

ส่วนท่ี 14 การวเิคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการซ้ือ และ
ใชผ้ลิตภณัฑเ์ส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค
ท่ีย ัง่ยนื โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ในการวิเคราะห์ และมี
การแปลความหมายช่วงค่าเฉล่ียของมาตราวดัของลิเคิร์ต โดยใช้เกณฑ์เดียวกนักบัการวิเคราะห์ใน
ส่วนท่ี 4 

ส่วนท่ี 15 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
โดยใช้สถิติอา้งอิงได้แก่ ไควส์แคร์ (Chi-Square) ในการวิเคราะห์ และมีการแปลผลเฉพาะการ
ทดสอบไควส์แคร์ท่ีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่ 5 ไม่เกินร้อยละ 20  
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ส่วนท่ี 16 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม โดยใช้สถิติอา้งอิงไดแ้ก่ ไควส์แคร์ ใน
การวิเคราะห์ และมีการแปลผลเฉพาะการทดสอบไควส์แคร์ท่ีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ีคาดหวงันอ้ย
กวา่ 5 ไม่เกินร้อยละ 20 

ส่วนท่ี 17 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู ้บริโภคทั้ งสองกลุ่ม ต่อการให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื โดยใชส้ถิติอา้งอิงไดแ้ก่ Independent-Samples T Test ในการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี 18 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ในการวเิคราะห์ 

3.3 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูล 

สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษา และรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แหล่งชุมชน ตลาด บริษทั 
เอกชน และสถานท่ีราชการในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินการศึกษา 

ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ผล 

 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ผูศึ้กษาใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 300 ราย มาท าการวิเคราะห์ และประมวลผลดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ซ่ึงผูศึ้กษาได้
แบ่งการวเิคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลออกเป็น 18 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการซ้ือ และ
ใชผ้ลิตภณัฑเ์ส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในดา้นต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 6 การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามออกเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ส่วนท่ี 7 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ส่วนท่ี 8 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื  
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ส่วนท่ี 9 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไป ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

ส่วนท่ี 10 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

ส่วนท่ี 11 การวิเคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ส่วนท่ี 12 การวิเคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ส่วนท่ี 13 การวเิคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการซ้ือ และ
ใชผ้ลิตภณัฑเ์ส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป  

ส่วนท่ี 14 การวเิคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการซ้ือ และ
ใชผ้ลิตภณัฑเ์ส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค
ท่ีย ัง่ยนื  

ส่วนท่ี 15 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ส่วนท่ี 16 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม  

ส่วนท่ี 17 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู ้บริโภคทั้ งสองกลุ่ม ต่อการให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื 

ส่วนท่ี 18 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม   
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ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 0  0.0 
หญิง 300 100.0 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิง จ านวน 300 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 21 ปี 0  0.0 
21 ถึง 38 ปี 150 50.0 
39 ถึง 50 ปี 150 50.0 

ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 0 0.0 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 21 ถึง 38 ปี หรือเกิด
ระหวา่งปี พ.ศ. 2520 ถึง 2537 มีจ านวน 150 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 50.0 ซ่ึงมีจ  านวนเท่ากบัผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายรุะหวา่ง 39 ถึง 50 ปี หรือเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2508 ถึง 2519 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามท่ีอยูอ่าศยั หรือท่ีท างานใน
ปัจจุบนั 
ทีอ่ยู่อาศัย หรือทีท่ างานในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 300 100.0 
นอกอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 0 0.0 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดอาศยั หรือท างานอยูใ่นอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ เป็นจ านวน 300 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 150 50.0 
สมรส 120 40.0 

หยา่ร้าง หรือหมา้ย 30 10.0 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพโสด เป็นจ านวน 
150 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 40.0 และสถานภาพ
หยา่ร้าง หรือหมา้ย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 36 12.0 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 26 8.7 

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 40 13.3 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 21 7.0 

ปริญญาตรี 137 45.7 
สูงกวา่ปริญญาตรี 40 13.3 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด
เป็นจ านวน 137 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. กบั
ระดบัสูงกวา่ปริญญา คิดเป็นร้อยละ 13.3 เท่ากนั ระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 12.0 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 8.7 และระดบัอนุปริญญา หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 7.0 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานมหาวทิยาลยั 82 27.3 
พนกังานบริษทัเอกชน 76 25.3 
ธุรกิจส่วนตวั หรือคา้ขาย 78 26.0 

รับจา้งทัว่ไป 64 21.3 
รวม 300 100.0 

จากข้อมูลในตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นจ านวน 82 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 27.3 
รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั หรือคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 26.0 พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 25.3 
และรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 21.3 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.7 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 9,000 บาท 66 22.0 

9,001 ถึง 20,000 บาท 135 45.0 
20,001 ถึง 30,000 บาท 56 18.7 
30,001 ถึง 40,000 บาท 27 9.0 
40,001 ถึง 50,000 บาท 6 2.0 
มากกวา่ 50,000 บาท 10 3.3 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,001 ถึง 
20,000 บาท เป็นจ านวน 135 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.0 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 ถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.7 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 ถึง 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 ถึง 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ต่อการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 

ตารางที ่4.8 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด 
ประเภทของเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 

เส้ือ 231 77.0 
กางเกง 26 8.7 

กระโปรง หรือผา้ซ่ิน 27 9.0 
ชุดกระโปรง 16 5.3 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
ประเภทเส้ือ เป็นจ านวน 231 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 77.0 รองลงมาคือ กระโปรง หรือผา้ซ่ิน คิดเป็น
ร้อยละ 9.0 กางเกง คิดเป็นร้อยละ 8.7 และชุดกระโปรง คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลของการซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป 

เหตุผลในการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 
ใชส้วมใส่ในท่ีท างาน 164 54.7 

ใชส้วมใส่นอกเหนือจากท่ีท างาน 100 33.3 
ซ้ือเป็นของขวญั หรือของฝากใหก้บัผูอ่ื้น 67 22.3 

ซ้ือไปจ าหน่ายต่อ 11 3.7 
ซ้ือเพื่อเก็บสะสม 8 2.7 

ช่วยลดภาวะโลกร้อน 14 4.7 
ตอ้งการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และประเพณี 110 36.7 

ตอ้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 19 6.3 
ตอ้งการส่งเสริมอาชีพคนในทอ้งถ่ิน 46 15.3 

สวมใส่สบาย 3 1.0 
หมายเหตุ: ค าถามแบบหลายตวัเลือก หลายค าตอบ 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เพื่อใชส้วมใส่
ในท่ีท างานมากท่ีสุด เป็นจ านวน 164 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมาคือ เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม และประเพณี คิดเป็นร้อยละ 36.7 เพื่อใช้สวมใส่นอกเหนือจากท่ีท างาน คิดเป็นร้อย
ละ 33.3 เพื่อเป็นของขวญั หรือของฝากให้กับผูอ่ื้น คิดเป็นร้อยละ 22.3 เพื่อส่งเสริมอาชีพคนใน
ทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 15.3 เพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 6.3 เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน คิด
เป็นร้อยละ 4.7 เพื่อไปจ าหน่ายต่อ คิดเป็นร้อยละ 3.7 เพื่อเก็บสะสม คิดเป็นร้อยละ 2.7 และเพราะ
สวมใส่สบาย คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.10 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูใ้ห้ขอ้มูล และค าแนะน า 
เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด 

ผู้ให้ข้อมูล และค าแนะน า เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปมากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

ตวัท่านเอง 211 70.3 
เพื่อน 40 13.3 

พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 14 4.7 
ญาติ หรือพี่นอ้ง 8 2.7 

คนรัก สามี หรือภรรยา 5 1.7 
พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 20 6.7 

ส่ือมวลชน หรือนกัข่าว 2 0.7 
ผูมี้ความรู้ นกัรีววิ หรือบล็อกเกอร์ 0 0.0 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชข้อ้มูล และค าแนะน าของ
ตนเอง เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด เป็นจ านวน 211 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 70.3 รองลงมาไดรั้บขอ้มูล และค าแนะน าจากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 13.3 จากพนกังานขาย 
หรือตวัแทนจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 6.7 จากพอ่ แม่ หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 4.7 จากญาติ หรือพี่
นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 2.7 จากคนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 1.7 จากส่ือมวลชน หรือนกัข่าว คิด
เป็นร้อยละ 0.7 และจากผูมี้ความรู้ นกัรีววิ หรือบล็อกเกอร์ คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด 

ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปมากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

ตวัท่านเอง 238 79.3 
เพื่อน 26 8.7 

พอ่ แม ่หรือผูป้กครอง 18 6.0 
ญาติ หรือพี่นอ้ง 5 1.7 

คนรัก สามี หรือภรรยา 6 2.0 
พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 5 1.7 

ส่ือมวลชน หรือนกัข่าว 0 0.0 
ผูมี้ความรู้ นกัรีววิ หรือบล็อกเกอร์ 2 0.7 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตวัของผูต้อบแบบสอบถามเอง เป็นจ านวน 238 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 79.3 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 8.7 พ่อ แม่ หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 
6.0 คนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 2.0 ญาติ หรือพี่นอ้ง กบัพนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 
คิดเป็นร้อยละ 1.7 เท่ากนั และส่ือมวลชน หรือนกัข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ียต่อปี 

จ านวนคร้ังทีซ้ื่อเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป เฉลีย่ต่อปี จ านวน ร้อยละ 
1 คร้ังต่อปี 112 37.3 
2 คร้ังต่อปี 109 36.3 
3 คร้ังต่อปี 26 8.7 

มากกวา่ 3 คร้ังต่อปี 53 17.7 
รวม 300 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
เฉล่ีย 1 คร้ังต่อปี เป็นจ านวน 112 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาคือ 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
36.3 มากกวา่ 3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ 3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ เฉล่ียต่อคร้ัง 

จ านวนเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปทีซ้ื่อ เฉลี่ยต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
คร้ังละ 1 ตวั 157 52.3 
คร้ังละ 2 ตวั 105 35.0 
คร้ังละ 3 ตวั 18 6.0 

มากกวา่คร้ังละ 3 ตวั 20 6.7 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
เฉล่ียคร้ังละ 1 ตวั เป็นจ านวน 157 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ตวั คิดเป็นร้อย
ละ 35.0 มากกวา่คร้ังละ 3 ตวั คิดเป็นร้อยละ 6.7 และคร้ังละ 3 ตวั คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง 
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 500 บาท 159 53.0 
501 ถึง 1,000 บาท 101 33.7 

1,001 ถึง 1,500 บาท 23 7.7 
1,501 ถึง 2,000 บาท 9 3.0 
2,001 ถึง 2,500 บาท 3 1.0 
มากกวา่ 2,500 บาท 5 1.7 

รวม 300 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ังอยู่ท่ีไม่เกิน 500 บาท เป็นจ านวน 159 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 53.0 
รองลงมาคือ 501 ถึง 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.7 1,001 ถึง 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 1,501 ถึง 
2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 มากกวา่ 2,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 และ 2,001 ถึง 2,500 บาท คิด
เป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด 

ช่วงเวลาทีซ้ื่อเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
วนัท างาน (จนัทร์-ศุกร์ หรือจนัทร์-เสาร์) 21 7.0 
วนัหยดุ (เสาร์-อาทิตย ์หรืออาทิตย)์ 89 29.7 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 17 5.7 
ไม่แน่นอน 173 57.7 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปโดย
มีช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน เป็นจ านวน 173 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ ช่วงวนัหยุด (เสาร์-
อาทิตย ์หรืออาทิตย)์ คิดเป็นร้อยละ 29.7 ช่วงวนัท างาน (จนัทร์-ศุกร์ หรือจนัทร์-เสาร์) คิดเป็นร้อยละ 
7.0 และช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.16 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด 

แหล่งทีซ้ื่อเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
แผงลอย ตลาดนดั หรือเปิดทา้ยขายของ 61 20.3 
ร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง 113 37.7 
ร้านคา้ส่งท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง 68 22.7 

ร้านคา้ชุมชน หรือร้านคา้ตามแหล่งท่องเท่ียว 15 5.0 
หา้งสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้ 18 6.0 
งานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ 21 7.0 
ร้านคา้ออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต 4 1.3 

รวม 300 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจาก
ร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมืองบ่อยท่ีสุด เป็นจ านวน 113 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมา
คือ ร้านคา้ส่งท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง คิดเป็นร้อยละ 22.7 แผงลอย ตลาดนดั หรือเปิดทา้ยขายของ 
คิดเป็นร้อยละ 20.3 งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ 7.0 ห้างสรรพสินค้า หรือ
ศูนยก์ารคา้ คิดเป็นร้อยละ 6.0 ร้านคา้ชุมชน หรือร้านคา้ตามแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ
ร้านคา้ออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ 
การค้นหาข้อมูลเกีย่วกบัเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

คน้หาขอ้มูล 88 29.3 
ไม่คน้หาขอ้มูล 212 70.7 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ มีจ านวน 212 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 70.7 ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ี
คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ มีจ านวน 88 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 29.3 

ตารางที ่4.18 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ จ าแนกตาม
แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 
ส่ือโทรทศัน์ หรือวทิยุ 12 13.6 

ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร 4 4.5 
งานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ 26 29.5 

แหล่งบุคคล เช่น บุคคลใกลชิ้ด หรือผูมี้ความรู้ 28 31.8 
อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์หรือสังคมออนไลน์ 18 20.5 

รวม 88 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือส่วนใหญ่
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากแหล่งบุคคล เช่น บุคคลใกลชิ้ด หรือผูมี้ความรู้ เป็น
จ านวน 28 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมาคือ จากงานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ คิดเป็นร้อย
ละ 29.5 จากอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์หรือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 20.5 จากส่ือโทรทศัน์ หรือวิทย ุ
คิดเป็นร้อยละ 13.6 และจากส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมภายหลงัจาก
การซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

พฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก 132 44.0 

ชกัจูงคนรู้จกัใหม้าซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้เดียวกนั 60 20.0 
เปล่ียนไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้อ่ืน 60 20.0 

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อสนบัสนุนการซ้ือคร้ังท่ีผา่นมา 48 16.0 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมภายหลงัจากการ
ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปคือ ซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก เป็นจ านวน 132 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ ชกัจูงคนรู้จกัให้มาซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้เดียวกนั กบั
เปล่ียนไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 20.0 เท่ากนั และคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม 
เพื่อสนบัสนุนการซ้ือคร้ังท่ีผา่นมา คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความรู้สึกท่ีมีต่อเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด 
ความรู้สึกทีม่ีต่อเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปทีซ้ื่อมาล่าสุด จ านวน ร้อยละ 

พอใจ 290 96.7 
ไม่พอใจ 10 3.3 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรู้สึกพอใจกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ี
ซ้ือมาล่าสุด มีจ านวน 290 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.7 ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีรู้สึกไม่พอใจ
กบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด มีจ านวน 10 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความร่วมมือในการสวม
ใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์หแ้ต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง 

ความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผ้าพืน้เมืองไปท างาน  
ในกรณีทีไ่ม่มีโครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพืน้เมือง 

จ านวน ร้อยละ 

สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน 92 30.7 
ไม่สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน 33 11.0 

สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งในบางโอกาส 175 58.3 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.21 พบวา่ ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์ห้แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประสงค์ท่ีจะสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งในบางโอกาส เป็น
จ านวน 175 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 
30.7 และไม่สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 การวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า
พืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กับปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) คุณภาพของเน้ือผา้ 110 
(36.7) 

127 
(42.3) 

58 
(19.3) 

5 
(1.7) 

0 
(0.0) 

4.14 
(มาก) 

2) คุณภาพการตดัเยบ็ 107 
(35.7) 

124 
(41.3) 

60 
(20.0) 

9 
(3.0) 

0 
(0.0) 

4.10 
(มาก) 

3) สีสัน และลวดลาย 103 
(34.3) 

135 
(45.0) 

57 
(19.0) 

5 
(1.7) 

0 
(0.0) 

4.12 
(มาก) 

4) การออกแบบ เช่น 
ความสวยงาม ความ
ทนัสมยั 

130 
(43.3) 

109 
(36.3) 

56 
(18.7) 

3 
(1.0) 

2 
(0.7) 

4.21 
(มาก) 

5) ความหลากหลาย
ของสินคา้ เช่น ขนาด 

89 
(29.7) 

139 
(46.3) 

61 
(20.3) 

9 
(3.0) 

2 
(0.7) 

4.01 
(มาก) 

6) ตรายีห่้อของทอ้งถ่ิน 23 
(7.7) 

80 
(26.7) 

136 
(45.3) 

47 
(15.7) 

14 
(4.7) 

3.17 
(ปานกลาง) 

7) ตราสัญลกัษณ์ และ
เคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพ เช่น 
เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์
โอทอป ตรานกยงู
พระราชทาน 

38 
(12.7) 

86 
(28.7) 

115 
(38.3) 

38 
(12.7) 

23 
(7.7) 

3.26 
(ปานกลาง) 

8) ประโยชน์ใชส้อย  92 
(30.7) 

139 
(46.3) 

60 
(20.0) 

7 
(2.3) 

2 
(0.7) 

4.04 
(มาก) 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

9) การดูแลรักษา 78 
(26.0) 

137 
(45.7) 

70 
(23.3) 

13 
(4.3) 

2 
(0.7) 

3.92 
(มาก) 

10) ความสบายในการ
สวมใส่ 

147 
(49.0) 

106 
(35.3) 

39 
(13.0) 

8 
(2.7) 

0 
(0.0) 

4.31 
(มาก) 

11) ผลิตมาจากวตัถุดิบ
ตามธรรมชาติ 

71 
(23.7) 

133 
(44.3) 

85 
(28.3) 

10 
(3.3) 

1 
(0.3) 

3.88 
(มาก) 

12) การใชว้ตัถุดิบท่ีหา
ไดใ้นทอ้งถ่ิน 

42 
(14.0) 

144 
(48.0) 

99 
(33.0) 

14 
(4.7) 

1 
(0.3) 

3.71 
(มาก) 

13) กระบวนการผลิต
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
ยอ้มสีดว้ยวสัดุ
ธรรมชาติท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

70 
(23.3) 

130 
(43.3) 

78 
(26.0) 

20 
(6.7) 

2 
(0.7) 

3.82 
(มาก) 

14) การใชแ้รงงานคน
ในทอ้งถ่ินใน
กระบวนการผลิต 

41 
(13.7) 

127 
(42.3) 

103 
(34.3) 

25 
(8.3) 

4 
(1.3) 

3.59 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.88 
(มาก) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.88 ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด
คือ ความสบายในการสวมใส่ (ค่าเฉล่ีย 4.31) รองลงมาคือ การออกแบบ เช่น ความสวยงาม ความ
ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.21) คุณภาพของเน้ือผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.14) สีสัน และลวดลาย (ค่าเฉล่ีย 4.12) คุณภาพ
การตดัเยบ็ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ประโยชน์ใชส้อย (ค่าเฉล่ีย 4.04) ความหลากหลายของสินคา้ เช่น ขนาด 
(ค่าเฉล่ีย 4.01) การดูแลรักษา (ค่าเฉล่ีย 3.92) ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การยอ้มสีด้วยวสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.82) การใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.71) การใชแ้รงงานคนใน
ทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 3.59) ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น 
เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์โอทอป ตรานกยูงพระราชทาน (ค่าเฉล่ีย 3.26) และตรายี่ห้อของทอ้งถ่ิน 
(ค่าเฉล่ีย 3.17) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมาก เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความสบายในการสวมใส่ (ค่าเฉล่ีย 4.31) การออกแบบ เช่น ความ
สวยงาม ความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.21) คุณภาพของเน้ือผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.14) สีสัน และลวดลาย (ค่าเฉล่ีย 
4.12) คุณภาพการตดัเยบ็ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ประโยชน์ใชส้อย (ค่าเฉล่ีย 4.04) ความหลากหลายของสินคา้ 
เช่น ขนาด (ค่าเฉล่ีย 4.01) การดูแลรักษา (ค่าเฉล่ีย 3.92) ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 
3.88) กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ยวสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.82) การใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.71) และการใชแ้รงงานคนใน
ทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง เรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น เคร่ืองหมาย
ผลิตภณัฑ์โอทอป ตรานกยูงพระราชทาน (ค่าเฉล่ีย 3.26) และตรายี่ห้อของทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.17) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพสินคา้ 

138 
(46.0) 

105 
(35.0) 

46 
(15.3) 

7 
(2.3) 

4 
(1.3) 

4.22 
(มาก) 

2) ราคาสอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจ 

104 
(34.7) 

131 
(43.7) 

49 
(16.3) 

11 
(3.7) 

5 
(1.7) 

4.06 
(มาก) 

3) ราคาเท่ากบัราคาใน
ตลาดของเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป
ทัว่ไป 

79 
(26.3) 

137 
(45.7) 

69 
(23.0) 

10 
(3.3) 

5 
(1.7) 

3.92 
(มาก) 

4) ความชดัเจนของ
ป้ายแสดงราคา 

104 
(34.7) 

112 
(37.3) 

63 
(21.0) 

11 
(3.7) 

10 
(3.3) 

3.96 
(มาก) 

5) การต่อรองราคา 91 
(30.3) 

115 
(38.3) 

74 
(24.7) 

8 
(2.7) 

12 
(4.0) 

3.88 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.96 
(มาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.96 ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) รองลงมาคือ ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 
4.06) ความชดัเจนของป้ายแสดงราคา (ค่าเฉล่ีย 3.96) ราคาเท่ากบัราคาในตลาดของเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.92) และการต่อรองราคา (ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 
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ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.06) ความชดัเจนของป้ายแสดงราคา (ค่าเฉล่ีย 3.96) ราคาเท่ากบัราคาในตลาด
ของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.92) และการต่อรองราคา (ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 
 
 
  



 

 40  

ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ความน่าเช่ือถือของ
ร้านคา้  

79 
(26.3) 

134 
(44.7) 

71 
(23.7) 

13 
(4.3) 

3 
(1.0) 

3.91 
(มาก) 

2) ความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัร้านคา้ 

99 
(33.0) 

137 
(45.7) 

52 
(17.3) 

10 
(3.3) 

2 
(0.7) 

4.07 
(มาก) 

3) ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น สถานท่ี
จอดรถ หอ้งน ้า 

71 
(23.7) 

124 
(41.3) 

79 
(26.3) 

17 
(5.7) 

9 
(3.0) 

3.77 
(มาก) 

4) การตกแต่งภายใน
ร้านคา้ 

34 
(11.3) 

123 
(41.0) 

115 
(38.3) 

25 
(8.3) 

3 
(1.0) 

3.53 
(มาก) 

5) การจดัวางสินคา้
ภายในร้านคา้ 

46 
(15.3) 

131 
(43.7) 

108 
(36.0) 

13 
(4.3) 

2 
(0.7) 

3.69 
(มาก) 

6) การรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและ
ธรรมชาติโดยรอบ
ร้านคา้ 

52 
(17.3) 

123 
(41.0) 

88 
(29.3) 

29 
(9.7) 

8 
(2.7) 

3.61 
(มาก) 

7) การอนุรักษ ์และ
ประหยดัพลงังาน เช่น 
การใชห้ลอดประหยดั
ไฟ การปิดไฟเม่ือไม่
ใชง้าน 

46 
(15.3) 

104 
(34.7) 

111 
(37.0) 

23 
(7.7) 

16 
(5.3) 

3.47 
(ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ) 

ปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

8) การจา้งแรงงานคน
ในทอ้งถ่ินในร้านคา้ 
เช่น พนกังานขายหนา้
ร้าน พนกังานคิดเงิน 

41 
(13.7) 

108 
(36.0) 

111 
(37.0) 

29 
(9.7) 

11 
(3.7) 

3.46 
(ปานกลาง) 

9) จ าหน่ายในร้านคา้
ชุมชน 

33 
(11.0) 

127 
(42.3) 

104 
(34.7) 

28 
(9.3) 

8 
(2.7) 

3.50 
(มาก) 

10) จ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ 

26 
(8.7) 

99 
(33.0) 

111 
(37.0) 

44 
(14.7) 

20 
(6.7) 

3.22 
(ปานกลาง) 

11) สั่งซ้ือผา่น
อินเทอร์เน็ตได ้

29 
(9.7) 

75 
(25.0) 

89 
(29.7) 

68 
(22.7) 

39 
(13.0) 

2.96 
(ปานกลาง) 

12) รูปแบบการช าระ
เงิน เช่น การช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต 

32 
(10.7) 

65 
(21.7) 

99 
(33.0) 

53 
(17.7) 

51 
(17.0) 

2.91 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.51 
(มาก) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.24 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.51 ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.07) รองลงมาคือ 
ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องน ้ า 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) การจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.69) การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติ
โดยรอบร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.61) การตกแต่งภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) จ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน 
(ค่าเฉล่ีย 3.50) การอนุรักษ์ และประหยดัพลงังาน เช่น การใชห้ลอดประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใช้
งาน (ค่าเฉล่ีย 3.47) การจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขายหน้าร้าน พนกังาน
คิดเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.46) จ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.22) สั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ตได ้(ค่าเฉล่ีย 
2.96) และรูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 2.91) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดับความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดับมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.07) ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องน ้ า 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) การจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.69) การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติ
โดยรอบร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.61) การตกแต่งภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) และจ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน 
(ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การอนุรักษ์ และประหยดัพลงังาน เช่น การใชห้ลอด
ประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.47) การจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น 
พนกังานขายหน้าร้าน พนกังานคิดเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.46) จ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.22) 
สั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ตได ้(ค่าเฉล่ีย 2.96) และรูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
(ค่าเฉล่ีย 2.91) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) การโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์

17 
(5.7) 

98 
(32.7) 

122 
(40.7) 

44 
(14.7) 

19 
(6.3) 

3.17 
(ปานกลาง) 

2) การประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ 

19 
(6.3) 

99 
(33.0) 

119 
(39.7) 

43 
(14.3) 

20 
(6.7) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3) การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย เช่น 
การชิงรางวลั การให้
ส่วนลด การใหข้อง
แถมต่างๆ 

29 
(9.7) 

84 
(28.0) 

124 
(41.3) 

39 
(13.0) 

24 
(8.0) 

3.18 
(ปานกลาง) 

4) การใหสิ้ทธิพิเศษ
กบัลูกคา้ประจ า 

45 
(15.0) 

120 
(40.0) 

90 
(30.0) 

30 
(10.0) 

15 
(5.0) 

3.50 
(มาก) 

5) การใหข้อ้มูลโดย
พนกังานขาย 

57 
(19.0) 

122 
(40.7) 

92 
(30.7) 

19 
(6.3) 

10 
(3.3) 

3.66 
(มาก) 

6) มนุษยสัมพนัธ์ และ
การใหบ้ริการของ
พนกังานขาย 

88 
(29.3) 

119 
(39.7) 

68 
(22.7) 

19 
(6.3) 

6 
(2.0) 

3.88 
(มาก) 

7) ร้านคา้มีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม เช่น 
การแจกทุนการศึกษา
ใหผู้ด้อ้ยโอกาส การ
บริจาคเงินช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ 

42 
(14.0) 

86 
(28.7) 

113 
(37.7) 

36 
(12.0) 

23 
(7.7) 

3.29 
(ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.25 (ต่อ) 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

8) ร้านคา้ให้
ความส าคญักบั
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
จดักิจกรรมฟ้ืนฟู
ธรรมชาติ การจดั
กิจกรรมปลูกป่า 

50 
(16.7) 

81 
(27.0) 

114 
(38.0) 

35 
(11.7) 

20 
(6.7) 

3.35 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.40 
(ปานกลาง) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.40 ซ่ึงปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ มนุษยสัมพนัธ์ และการใหบ้ริการของพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 
3.88) รองลงมาคือ การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.66) การให้สิทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า 
(ค่าเฉล่ีย 3.50) ร้านคา้ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดั
กิจกรรมปลูกป่า (ค่าเฉล่ีย 3.35) ร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการศึกษาให้
ผูด้อ้ยโอกาส การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.29) การประชาสัมพนัธ์ผา่น
ส่ือต่างๆ กบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงรางวลั การให้ส่วนลด การให้ของแถมต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.18 เท่ากนั) และการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุหนงัสือพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 3.17) ตามล าดบั 

ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจในระดับมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย 
(ค่าเฉล่ีย 3.88) การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.66) และการให้สิทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า 
(ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 
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ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ร้านคา้ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดั
กิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า (ค่าเฉล่ีย 3.35) ร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น 
การแจกทุนการศึกษาให้ผูด้อ้ยโอกาส การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.29) 
การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ กบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงรางวลั การให้ส่วนลด 
การให้ของแถมต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.18 เท่ากนั) และการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ หนงัสือพิมพ ์
(ค่าเฉล่ีย 3.17) ตามล าดบั 

 

 

 



 

 46  

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการซ้ือ และใช้ผลิตภัณฑ์
เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปในด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความคิดเห็น
ต่อการซ้ือ และใชผ้ลิตภณัฑเ์ส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในดา้นต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลติภัณฑ์ 
เส้ือผ้าพืน้เมือง

ส าเร็จรูป 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ทางบวก
มาก 

ทางบวก เฉยๆ ทางลบ 
ทางลบ
มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) เส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

68 
(22.7) 

129 
(43.0) 

93 
(31.0) 

7 
(2.3) 

3 
(1.0) 

0.84 
(ทางบวก) 

2) เส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปมีผลกระทบ
ต่อสังคม 

73 
(24.3) 

131 
(43.7) 

82 
(27.3) 

10 
(3.3) 

4 
(1.3) 

0.86 
(ทางบวก) 

3) เส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ 

76 
(25.3) 

135 
(45.0) 

80 
(26.7) 

6 
(2.0) 

3 
(1.0) 

0.92 
(ทางบวก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

0.87 
(ทางบวก) 

จากข้อมูลในตารางท่ี 4.26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า เส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ และใชมี้ผลกระทบทางบวก ดว้ยค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 0.87 ซ่ึงเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มในทางบวกเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.92, 
0.86 และ 0.84 ตามล าดบั 
  



 

 47  

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ของผูต้อบแบบสอบถาม  

พฤติกรรมส่วนบุคคล 
ในประเด็นด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) มนุษยก์ าลงัท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
รุนแรง 

52 
(17.3) 

115 
(38.3) 

69 
(23.0) 

47 
(15.7) 

17 
(5.7) 

4.17 
(เห็นดว้ย) 

2) ความสมดุลของ
ธรรมชาติสามารถทน
ต่อผลกระทบจาก
ประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ต่างๆ ได ้*  

52 
(17.3) 

115 
(38.3) 

69 
(23.0) 

47 
(15.7) 

17 
(5.7) 

2.54 
(ไม่แน่ใจ) 

3) มนุษยชาติก าลงั
เผชิญหนา้กบัวกิฤต
ระบบนิเวศน์ท่ี
ก าลงัขยายขอบเขตเป็น
อยา่งมาก 

98 
(32.7) 

154 
(51.3) 

40 
(13.3) 

6 
(2.0) 

2 
(0.7) 

4.13 
(เห็นดว้ย) 

4) โลกเปรียบเสมือน
กบัยานอวกาศท่ีมีพื้นท่ี 
และทรัพยากรจ ากดั
มากๆ  

86 
(28.7) 

143 
(47.7) 

61 
(20.3) 

8 
(2.7) 

2 
(0.7) 

4.01 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางที ่4.27 (ต่อ)  

พฤติกรรมส่วนบุคคล 
ในประเด็นด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5) ถา้ทุกส่ิงยงัคงด าเนิน
ไปในวิถีทางปัจจุบนั เรา
ทุกคนจะประสบกบั
ความหายนะทาง
ส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 

98 
(32.7) 

158 
(52.7) 

33 
(11.0) 

9 
(3.0) 

2 
(0.7) 

4.14 
(เห็นดว้ย) 

6) มีความจ าเป็นท่ี
ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใช้
ในชีวิตประจ าวนัจะตอ้ง
ถูกผลิตข้ึนดว้ยวิธีท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

95 
(31.7) 

164 
(54.7) 

36 
(12.0) 

4 
(1.3) 

1 
(0.3) 

4.16 
(เห็นดว้ย) 

7) มีความจ าเป็นท่ี
ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใช้
ในชีวิตประจ าวนัจะตอ้ง
ถูกผลิตข้ึนดว้ยวิธีท่ีไม่
ส่งผลต่อการเสียสมดุล
ของส่ิงแวดลอ้ม 

88 
(29.3) 

163 
(54.3) 

42 
(14.0) 

6 
(2.0) 

1 
(0.3) 

4.10 
(เห็นดว้ย) 

8) มีความจ าเป็นท่ี
ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใช้
ในชีวิตประจ าวนัจะตอ้ง
ใชบ้รรจุภณัฑด์ว้ยวิธีท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

86 
(28.7) 

171 
(57.0) 

38 
(12.7) 

4 
(1.3) 

1 
(0.3) 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.92 
(เห็นด้วย) 

* ขอ้ความเชิงลบ 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.27 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคล
ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.92 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็น
ดว้ยมากท่ีสุดกบัขอ้ความยอ่ยท่ีวา่ มนุษยก์ าลงัท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมา
คือ มีความจ าเป็นท่ีผลิตภณัฑท่ี์ตนเองเลือกใชใ้นชีวติประจ าวนัจะตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวิธีท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.16) ถา้ทุกส่ิงยงัคงด าเนินไปในวิถีทางปัจจุบนั เราทุกคนจะประสบกบัความ
หายนะทางส่ิงแวดลอ้มในอนาคต (ค่าเฉล่ีย 4.14) มนุษยชาติก าลงัเผชิญหนา้กบัวิกฤตระบบนิเวศน์ท่ี
ก าลงัขยายขอบเขตเป็นอย่างมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) มีความจ าเป็นท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีตนเองเลือกใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัจะตอ้งใชบ้รรจุภณัฑ์ดว้ยวิธีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.12) มีความจ าเป็นท่ี
ผลิตภณัฑท่ี์ตนเองเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนัจะตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวิธีท่ีไม่ส่งผลต่อการเสียสมดุลของ
ส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 4.10) โลกเปรียบเสมือนกบัยานอวกาศท่ีมีพื้นท่ี และทรัพยากรจ ากดัมากๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.01) และความสมดุลของธรรมชาติสามารถทนต่อผลกระทบจากประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ต่างๆ ได ้(ค่าเฉล่ีย 2.54) ตามล าดบั 

ขอ้ความย่อยของพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มนุษยก์ าลงัท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรง (ค่าเฉล่ีย 4.17) มีความจ าเป็นท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีตนเองเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนั
จะตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวิธีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.16) ถา้ทุกส่ิงยงัคงด าเนินไปในวิถีทาง
ปัจจุบนั เราทุกคนจะประสบกบัความหายนะทางส่ิงแวดลอ้มในอนาคต (ค่าเฉล่ีย 4.14) มนุษยชาติ
ก าลงัเผชิญหนา้กบัวกิฤตระบบนิเวศน์ท่ีก าลงัขยายขอบเขตเป็นอยา่งมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) มีความจ าเป็น
ท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีตนเองเลือกใช้ในชีวิตประจ าวนัจะตอ้งใช้บรรจุภณัฑ์ดว้ยวิธีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) มีความจ าเป็นท่ีผลิตภณัฑท่ี์ตนเองเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนัจะตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวิธีท่ี
ไม่ส่งผลต่อการเสียสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.10) และโลกเปรียบเสมือนกบัยานอวกาศท่ีมี
พื้นท่ี และทรัพยากรจ ากดัมากๆ (ค่าเฉล่ีย 4.01) ตามล าดบั 

ขอ้ความย่อยของพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ความสมดุลของธรรมชาติสามารถทนต่อผลกระทบจากประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ต่างๆ ได ้(ค่าเฉล่ีย 2.54) 
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ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ ของผูต้อบแบบสอบถาม  

พฤติกรรมส่วนบุคคล 
ในประเด็นด้าน
เศรษฐกจิ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) เม่ือฉนัท าการซ้ือ 
ฉนัจะซ้ือสินคา้ท่ีมี
รสนิยม * 

43 
(14.3) 

137 
(45.7) 

77 
(25.7) 

37 
(12.3) 

6 
(2.0) 

2.42 
(ไม่เห็นดว้ย) 

2) เม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑ์ 
ฉนัจะถูกชกัน าโดยส่ิง
ท่ีฉนัชอบ * 

64 
(21.3) 

174 
(58.0) 

47 
(15.7) 

15 
(5.0) 

0 
(0.0) 

2.04 
(ไม่เห็นดว้ย) 

3) ผูค้นควรบริโภค 
หรืออุปโภคในส่ิงท่ีเขา
ชอบ ถึงแมว้า่ส่ิงนั้นจะ
ไม่ดีต่อสุขภาพ * 

23 
(7.7) 

95 
(31.7) 

71 
(23.7) 

79 
(26.3) 

32 
(10.7) 

3.01 
(ไม่แน่ใจ) 

4) เม่ือฉนัท าการซ้ือ 
ฉนัจะเลือกดว้ยรสนิยม
ของฉนั * 

76 
(25.3) 

174 
(58.0) 

41 
(13.7) 

8 
(2.7) 

1 
(0.3) 

1.95 
(ไม่เห็นดว้ย) 

5) ฉนัใหค้วามส าคญั
กบัผลิตภณัฑว์า่ตอ้งไม่
มีสารเคมี 

84 
(28.0) 

157 
(52.3) 

52 
(17.3) 

6 
(2.0) 

1 
(0.3) 

4.06 
(เห็นดว้ย) 

6) ฉนัหลีกเล่ียง
ผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสม
เป็นโทษต่อร่างกาย
มากเกินไป 

111 
(37.0) 

150 
(50.0) 

28 
(9.3) 

9 
(3.0) 

2 
(0.7) 

4.20 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางที ่4.28 (ต่อ)  

พฤติกรรมส่วนบุคคล 
ในประเด็นด้าน
เศรษฐกจิ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

7) เม่ือฉนัท าการซ้ือ 
ฉนัใหค้วามสนใจวา่
ผลิตภณัฑมี์สารท่ีไม่ดี
ต่อสุขภาพอยูห่รือไม ่

81 
(27.0) 

167 
(55.7) 

40 
(13.3) 

10 
(3.3) 

2 
(0.7) 

4.05 
(เห็นดว้ย) 

8) เร่ืองสุขภาพมี
บทบาทส าคญัต่อฉนั 
เม่ือฉนับริโภค หรือ
อุปโภคผลิตภณัฑ์ 

111 
(37.0) 

160 
(53.3) 

25 
(8.3) 

4 
(1.3) 

0 
(0.0) 

4.26 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.37 
(ไม่แน่ใจ) 

* ขอ้ความเชิงลบ 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.28 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคล
ในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ ในระดบัไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.37 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็น
ดว้ยมากท่ีสุดกบัขอ้ความย่อยท่ีว่า เร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคญัต่อตนเอง เม่ือตนเองบริโภค หรือ
อุปโภคผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาคือ ตนเองหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมเป็นโทษต่อ
ร่างกายมากเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.20) ตนเองให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ว่าตอ้งไม่มีสารเคมี (ค่าเฉล่ีย 
4.06) เม่ือตนเองท าการซ้ือ ตนเองให้ความสนใจว่าผลิตภัณฑ์มีสารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพอยู่หรือไม่ 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) ผูค้นควรบริโภค หรืออุปโภคในส่ิงท่ีเขาชอบ ถึงแมว้่าส่ิงนั้นจะไม่ดีต่อสุขภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 3.01) เม่ือตนเองท าการซ้ือ ตนเองจะซ้ือสินคา้ท่ีมีรสนิยม (ค่าเฉล่ีย 2.42) เม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑ ์
ตนเองจะถูกชกัน าโดยส่ิงท่ีตนเองชอบ (ค่าเฉล่ีย 2.04) และเม่ือตนเองท าการซ้ือ ตนเองจะเลือกดว้ย
รสนิยมของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 1.95) ตามล าดบั 
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ขอ้ความยอ่ยของพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นเศรษฐกิจท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ เร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคญั
ต่อตนเอง เม่ือตนเองบริโภค หรืออุปโภคผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.26) ตนเองหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ส่วนผสมเป็นโทษต่อร่างกายมากเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.20) ตนเองให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์วา่ตอ้งไม่
มีสารเคมี (ค่าเฉล่ีย 4.06) และเม่ือตนเองท าการซ้ือ ตนเองให้ความสนใจว่าผลิตภณัฑ์มีสารท่ีไม่ดีต่อ
สุขภาพอยูห่รือไม ่(ค่าเฉล่ีย 4.05) ตามล าดบั 

ขอ้ความยอ่ยของพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นเศรษฐกิจท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ผูค้นควรบริโภค หรืออุปโภคในส่ิงท่ีเขาชอบ ถึงแมว้่าส่ิงนั้นจะไม่ดี
ต่อสุขภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.01) 

ขอ้ความยอ่ยของพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นเศรษฐกิจท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เม่ือตนเองท าการซ้ือ 
ตนเองจะซ้ือสินคา้ท่ีมีรสนิยม (ค่าเฉล่ีย 2.42) เม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑ์ ตนเองจะถูกชกัน าโดยส่ิงท่ีตนเอง
ชอบ (ค่าเฉล่ีย 2.04) และเม่ือตนเองท าการซ้ือ ตนเองจะเลือกดว้ยรสนิยมของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 1.95) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นสังคม ของผูต้อบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมส่วนบุคคล 
ในประเด็นด้านสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ความสามคัคีใน
กลุ่มประเทศก าลงั
พฒันามีความส าคญั
กบัฉนั 

63 
(21.0) 

136 
(45.3) 

91 
(30.3) 

9 
(3.0) 

1 
(0.3) 

3.84 
(เห็นดว้ย) 

2) ฉนัจะไม่ซ้ือ
ผลิตภณัฑต่์างๆ หาก
ฉนัไม่แน่ใจวา่ผูผ้ลิต 
และคนงานไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรม 

35 
(11.7) 

117 
(39.0) 

129 
(43.0) 

16 
(5.3) 

3 
(1.0) 

3.55 
(เห็นดว้ย) 

3) เม่ือฉนัซ้ือ
ผลิตภณัฑต่์างๆ ฉนัให้
ความสนใจกบัฉลากท่ี
แสดงถึงการคา้ท่ีเป็น
ธรรม 

63 
(21.0) 

168 
(56.0) 

58 
(19.3) 

10 
(3.3) 

1 
(0.3) 

3.94 
(เห็นดว้ย) 

4) ฉนัประสงคท่ี์จะ
จ่ายเงินซ้ือสินคา้ใน
ราคาท่ีสูงข้ึนเพื่อ
สนบัสนุนผูผ้ลิตราย
ยอ่ยจากกลุ่มประเทศ
ก าลงัพฒันา 

34 
(11.3) 

111 
(37.0) 

111 
(37.0) 

38 
(12.7) 

6 
(2.0) 

3.43 
(ไม่แน่ใจ) 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ) 

พฤติกรรมส่วนบุคคล 
ในประเด็นด้านสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5) มีความส าคญั
ส าหรับฉนัท่ีจะ
สนบัสนุนผูผ้ลิตใน
ทอ้งถ่ิน เม่ือฉนัซ้ือ
สินคา้ 

63 
(21.0) 

169 
(56.3) 

61 
(20.3) 

6 
(2.0) 

1 
(0.3) 

3.96 
(เห็นดว้ย) 

6) เป็นส่ิงท่ีดีในการ
สนบัสนุนผูผ้ลิต
ภายในประเทศ โดย
การซ้ือผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน 

81 
(27.0) 

172 
(57.3) 

43 
(14.3) 

4 
(1.3) 

0 
(0.0) 

4.10 
(เห็นดว้ย) 

7) ผูบ้ริโภคควร
แสดงออกถึงความเป็น
น ้าหน่ึงใจเดียวกนักบั
ผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน 

70 
(23.3) 

158 
(52.7) 

66 
(22.0) 

5 
(1.7) 

1 
(0.3) 

3.97 
(เห็นดว้ย) 

8) ไม่มีความส าคญั
ส าหรับฉนัวา่
ผลิตภณัฑน์ั้นจะเป็น
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน
หรือไม่ * 

25 
(8.3) 

88 
(29.3) 

109 
(36.3) 

70 
(23.3) 

8 
(2.7) 

2.83 
(ไม่แน่ใจ) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.70 
(เห็นด้วย) 

* ขอ้ความเชิงลบ 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคล
ในประเด็นดา้นสังคม ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.70 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย
มากท่ีสุดกบัขอ้ความยอ่ยท่ีวา่ เป็นส่ิงท่ีดีในการสนบัสนุนผูผ้ลิตภายในประเทศ โดยการซ้ือผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคควรแสดงออกถึงความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนักบัผูผ้ลิต
ในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.97) มีความส าคญัส าหรับตนเองท่ีจะสนบัสนุนผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน เม่ือตนเองซ้ือ
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) เม่ือตนเองซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ตนเองให้ความสนใจกบัฉลากท่ีแสดงถึงการคา้ท่ี
เป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.94) ความสามคัคีในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันามีความส าคญักบัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 
3.84) ตนเองจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆ หากตนเองไม่แน่ใจว่าผูผ้ลิต และคนงานไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตนเองประสงคท่ี์จะจ่ายเงินซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงข้ึนเพื่อสนบัสนุนผูผ้ลิต
รายยอ่ยจากกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา (ค่าเฉล่ีย 3.43) และไม่มีความส าคญัส าหรับตนเองวา่ผลิตภณัฑ์
นั้นจะเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินหรือไม่ (ค่าเฉล่ีย 2.83) ตามล าดบั 

ขอ้ความย่อยของพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านสังคมท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ เป็นส่ิงท่ีดีในการสนบัสนุน
ผูผ้ลิตภายในประเทศ โดยการซ้ือผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.10) ผูบ้ริโภคควรแสดงออกถึงความ
เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนักบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.97) มีความส าคญัส าหรับตนเองท่ีจะสนบัสนุน
ผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน เม่ือตนเองซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) เม่ือตนเองซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ตนเองให้ความ
สนใจกบัฉลากท่ีแสดงถึงการคา้ท่ีเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.94) ความสามคัคีในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันามี
ความส าคญักบัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.84) และตนเองจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆ หากตนเองไม่แน่ใจว่า
ผูผ้ลิต และคนงานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั  

ขอ้ความย่อยของพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านสังคมท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ตนเองประสงคท่ี์จะจ่ายเงิน
ซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงข้ึนเพื่อสนบัสนุนผูผ้ลิตรายย่อยจากกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา (ค่าเฉล่ีย 3.43) 
และไม่มีความส าคญัส าหรับตนเองวา่ผลิตภณัฑ์นั้นจะเป็นผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินหรือไม่ (ค่าเฉล่ีย 2.83) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมขององคก์รในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ของผูต้อบแบบสอบถาม  

พฤติกรรมขององค์กร 
ในประเด็นด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) บริษทัต่างๆ ควร
พยายามทุกวถีิทางเพื่อ
ลดมลพิษอนัเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม
ของตนเอง 

150 
(50.0) 

129 
(43.0) 

18 
(6.0) 

3 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.42 
(เห็นดว้ย) 

2) หากเป็นไปได ้
บริษทัต่างๆ ควรใช้
วสัดุรีไซเคิลในการ
ผลิตสินคา้ของตนเอง 

113 
(37.7) 

146 
(48.7) 

29 
(9.7) 

11 
(3.7) 

1 
(0.3) 

4.20 
(เห็นดว้ย) 

3) บริษทัต่างๆ ควรมี
โครงการเพื่อการ
อนุรักษน์ ้า และ
พลงังาน 

159 
(53.0) 

125 
(41.7) 

14 
(4.7) 

2 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.47 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.36 
(เห็นด้วย) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององคก์ร
ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.36 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็น
ด้วยมากท่ีสุดกับข้อความย่อยท่ีว่า บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการเพื่อการอนุรักษ์น ้ า และพลังงาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมาคือ บริษทัต่างๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดมลพิษอนัเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.42) และหากเป็นไปได ้บริษทัต่างๆ ควรใชว้สัดุรีไซเคิลในการ
ผลิตสินคา้ของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.20) ตามล าดบั 

ขอ้ความย่อยของพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ บริษทัต่างๆ ควรมี
โครงการเพื่อการอนุรักษ์น ้ า และพลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.47) บริษทัต่างๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อลด
มลพิษอนัเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.42) และหากเป็นไปได ้บริษทัต่างๆ ควร
ใชว้สัดุรีไซเคิลในการผลิตสินคา้ของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.20) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมขององคก์รในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ของผูต้อบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมขององค์กร 
ในประเด็นด้าน
เศรษฐกจิ 
และสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) บริษทัต่างๆ ควร
พยายามทุกวถีิทางเพื่อ
สนบัสนุนการจา้งงาน
จากชุมชนต่างๆ ท่ีตอ้ง
พึ่งพาอุตสาหกรรม
ของบริษทัตนเอง 

136 
(45.3) 

140 
(46.7) 

22 
(7.3) 

2 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.37 
(เห็นดว้ย) 

2) บริษทัต่างๆ ควรใช้
โครงการพึ่งพาแหล่ง
พลงังานทดแทนท่ีมีอยู่
ในชุมชน เพื่อลด
ตน้ทุนการผลิต 

128 
(42.7) 

145 
(48.3) 

21 
(7.0) 

5 
(1.7) 

1 
(0.3) 

4.31 
(เห็นดว้ย) 

3) บริษทัต่างๆ ควรมี
โครงการความร่วมมือ
กบัแหล่งชุมชนเพื่อ
สร้างนวตักรรม
ผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบั
ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

134 
(44.7) 

150 
(50.0) 

14 
(4.7) 

2 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.39 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.36  
(เห็นด้วย) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.31 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององคก์ร
ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.36 ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุดกับขอ้ความย่อยท่ีว่า บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการความร่วมมือกับ
แหล่งชุมชนเพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.39) 
รองลงมาคือ บริษทัต่างๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อสนบัสนุนการจา้งงานจากชุมชนต่างๆ ท่ีตอ้ง
พึ่งพาอุตสาหกรรมของบริษทัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.37) และบริษทัต่างๆ ควรใช้โครงการพึ่งพาแหล่ง
พลงังานทดแทนท่ีมีอยูใ่นชุมชน เพื่อลดตน้ทุนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 4.31) ตามล าดบั 

ข้อความย่อยของพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และสังคมท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ บริษทั
ต่างๆ ควรมีโครงการความร่วมมือกับแหล่งชุมชนเพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.39) บริษทัต่างๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อสนบัสนุนการจา้งงาน
จากชุมชนต่างๆ ท่ีตอ้งพึ่งพาอุตสาหกรรมของบริษทัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.37) และบริษทัต่างๆ ควรใช้
โครงการพึ่ งพาแหล่งพลังงานทดแทนท่ีมีอยู่ในชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 4.31) 
ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็นกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่
ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีต่อแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนืในภาพรวม 

ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื ค่าเฉลีย่ 
พฤติกรรมส่วนบุคคล ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม (8 ขอ้) 3.92 
พฤติกรรมส่วนบุคคล ในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ (8 ขอ้) 3.37 
พฤติกรรมส่วนบุคคล ในประเด็นดา้นสังคม (8 ขอ้) 3.70 

พฤติกรรมขององคก์ร ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม (3 ขอ้) 4.36 
พฤติกรรมขององคก์ร ในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ และสังคม (3 ขอ้) 4.36 

ค่าเฉลีย่รวม (30 ข้อ) 3.77 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนืโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.77 ซ่ึงค่าเฉล่ียดงักล่าวถูกใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแบ่งผูต้อบแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป (ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนไม่เกิน 
3.77) และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน (ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืมากกวา่ 3.77) 

ตารางที ่4.33 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มผูบ้ริโภค 
กลุ่มผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 153 51.0 
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 147 49.0 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.33 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมีจ านวน 153 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
51.0 ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีจ านวน 147 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 49.0 
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ส่วนที ่7 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

ตารางที ่4.34 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 0  0.0 
หญิง 153 100.0 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.34 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปเป็นเพศหญิง จ านวน 153 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 100.0 

ตารางที ่4.35 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามอาย ุ
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 21 ปี 0  0.0 
21 ถึง 38 ปี 84 54.9 
39 ถึง 50 ปี 69 45.1 

ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 0 0.0 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.35 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมีอายุระหว่าง 21 ถึง 38 ปี หรือเกิด
ระหวา่งปี พ.ศ. 2520 ถึง 2537 มีจ านวน 84 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 54.9 ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป
ท่ีมีอายุระหวา่ง 39 ถึง 50 ปี หรือเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2508 ถึง 2519 มีจ  านวน 69 ราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 45.1 

ตารางที ่4.36 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามท่ีอยูอ่าศยั หรือท่ีท างานใน
ปัจจุบนั 
ทีอ่ยู่อาศัย หรือทีท่ างานในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 153 100.0 
นอกอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 0 0.0 

รวม 153 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.36 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปทั้งหมดอาศยั หรือท างานอยู่ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ เป็นจ านวน 153 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 

ตารางที ่4.37 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 76 49.7 
สมรส 61 39.9 

หยา่ร้าง หรือหมา้ย 16 10.5 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.37 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสด เป็น
จ านวน 76 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 39.9 และ
สถานภาพหยา่ร้าง หรือหมา้ย คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.38 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 19 12.4 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 8 5.2 

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 20 13.1 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 11 7.2 

ปริญญาตรี 76 49.7 
สูงกวา่ปริญญาตรี 19 12.4 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.38 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด
เป็นจ านวน 76 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. คิด
เป็นร้อยละ 13.1 ระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ กบัระดบัสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.4 
เท่ากนั ระดบัอนุปริญญา หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 7.2 และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 
5.2 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.39 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานมหาวทิยาลยั 46 30.1 
พนกังานบริษทัเอกชน 32 20.9 
ธุรกิจส่วนตวั หรือคา้ขาย 37 24.2 

รับจา้งทัว่ไป 38 24.8 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.39 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นจ านวน 46 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.1 
รองลงมาคือ รับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 24.8 ธุรกิจส่วนตวั หรือคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 24.2 และ
พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.40 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 9,000 บาท 39 25.5 

9,001 ถึง 20,000 บาท 55 35.9 
20,001 ถึง 30,000 บาท 35 22.9 
30,001 ถึง 40,000 บาท 15 9.8 
40,001 ถึง 50,000 บาท 3 2.0 
มากกวา่ 50,000 บาท 6 3.9 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.40 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,001 ถึง 
20,000 บาท เป็นจ านวน 55 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 ถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.9 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 ถึง 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 ถึง 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 

 
  



 

 64  

ส่วนที ่8 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ตารางที่ 4.41 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 0  0.0 
หญิง 147 100.0 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.41 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนเป็นเพศ
หญิง จ านวน 147 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 

ตารางที่ 4.42 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 21 ปี 0  0.0 
21 ถึง 38 ปี 66 44.9 
39 ถึง 50 ปี 81 55.1 

ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 0 0.0 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.42 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 21 ถึง 38 ปี หรือเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2520 ถึง 2537 มีจ านวน 66 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 44.9 
ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนท่ีมีอายุระหวา่ง 39 ถึง 50 ปี หรือเกิด
ระหวา่งปี พ.ศ. 2508 ถึง 2519 มีจ  านวน 81 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 55.1 

ตารางที่ 4.43 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามท่ีอยูอ่าศยั หรือท่ีท างานในปัจจุบนั 
ทีอ่ยู่อาศัย หรือทีท่ างานในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 147 100.0 
นอกอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 0 0.0 

รวม 147 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.43 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนทั้งหมด
อาศยั หรือท างานอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นจ านวน 147 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 

ตารางที่ 4.44 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 74 50.3 
สมรส 59 40.1 

หยา่ร้าง หรือหมา้ย 14 9.5 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.44 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่อยูใ่นสถานภาพโสด เป็นจ านวน 74 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส 
คิดเป็นร้อยละ 40.1 และสถานภาพหยา่ร้าง หรือหมา้ย คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.45 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 17 11.6 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 12.2 
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 20 13.6 

อนุปริญญา หรือ ปวส. 10 6.8 
ปริญญาตรี 61 41.5 

สูงกวา่ปริญญาตรี 21 14.3 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.45 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดเป็นจ านวน 61 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ 
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
13.6 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 12.2 ระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 
11.6 และระดบัอนุปริญญา หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.46 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานมหาวทิยาลยั 36 24.5 

พนกังานบริษทัเอกชน 44 29.9 
ธุรกิจส่วนตวั หรือคา้ขาย 41 27.9 

รับจา้งทัว่ไป 26 17.7 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.46 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 44 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 29.9 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั 
หรือคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 27.9 ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานมหาวิทยาลยั คิดเป็น
ร้อยละ 24.5 และรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 17.7 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.47 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 9,000 บาท 27 18.4 

9,001 ถึง 20,000 บาท 80 54.4 
20,001 ถึง 30,000 บาท 21 14.3 
30,001 ถึง 40,000 บาท 12 8.2 
40,001 ถึง 50,000 บาท 3 2.0 
มากกวา่ 50,000 บาท 4 2.7 

รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.47 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 9,001 ถึง 20,000 บาท เป็นจ านวน 80 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 54.4 
รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 
ถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 ถึง 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.2 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 ถึง 
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 



 

 67  

ส่วนที ่9 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 
ต่อการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 

ตารางที่ 4.48 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามประเภทของเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด 
ประเภทของเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 

เส้ือ 116 75.8 
กางเกง 14 9.2 

กระโปรง หรือผา้ซ่ิน 16 10.5 
ชุดกระโปรง 7 4.6 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.48 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
ประเภทเส้ือ เป็นจ านวน 116 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมาคือ กระโปรง หรือผา้ซ่ิน คิดเป็น
ร้อยละ 10.5 กางเกง คิดเป็นร้อยละ 9.2 และชุดกระโปรง คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.49 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามเหตุผลของการซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป 

เหตุผลในการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 
ใชส้วมใส่ในท่ีท างาน 82 53.6 

ใชส้วมใส่นอกเหนือจากท่ีท างาน 57 37.3 
ซ้ือเป็นของขวญั หรือของฝากใหก้บัผูอ่ื้น 27 17.6 

ซ้ือไปจ าหน่ายต่อ 5 3.3 
ซ้ือเพื่อเก็บสะสม 6 3.9 

ช่วยลดภาวะโลกร้อน 6 3.9 
ตอ้งการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และประเพณี 47 30.7 

ตอ้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 8 5.2 
ตอ้งการส่งเสริมอาชีพคนในทอ้งถ่ิน 13 8.5 

สวมใส่สบาย 1 0.7 
หมายเหตุ: ค าถามแบบหลายตวัเลือก หลายค าตอบ 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.49 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เพื่อใชส้วม
ใส่ในท่ีท างานมากท่ีสุด เป็นจ านวน 82 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมาคือ เพื่อใช้สวมใส่
นอกเหนือจากท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 37.3 เพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และประเพณี คิดเป็นร้อยละ 
30.7 เพื่อเป็นของขวญั หรือของฝากให้กบัผูอ่ื้น คิดเป็นร้อยละ 17.6 เพื่อส่งเสริมอาชีพคนในทอ้งถ่ิน 
คิดเป็นร้อยละ 8.5 เพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 5.2 เพื่อเก็บสะสม กบัเพื่อช่วยลดภาวะโลก
ร้อน คิดเป็นร้อยละ 3.9 เท่ากนั เพื่อไปจ าหน่ายต่อ คิดเป็นร้อยละ 3.3 และเพราะสวมใส่สบาย คิดเป็น
ร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.50 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามผูใ้ห้ขอ้มูล และค าแนะน า 
เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด 

ผู้ให้ข้อมูล และค าแนะน า เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปมากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

ตวัท่านเอง 103 67.3 
เพื่อน 21 13.7 

พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 11 7.2 
ญาติ หรือพี่นอ้ง 6 3.9 

คนรัก สามี หรือภรรยา 2 1.3 
พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 9 5.9 

ส่ือมวลชน หรือนกัข่าว 1 0.7 
ผูมี้ความรู้ นกัรีววิ หรือบล็อกเกอร์ 0 0.0 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.50 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ใช้ขอ้มูล และค าแนะน าของ
ตนเอง เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด เป็นจ านวน 103 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 67.3 รองลงมาไดรั้บขอ้มูล และค าแนะน าจากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 13.7 จากพ่อ แม่ หรือ
ผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 7.2 จากพนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 5.9 จากญาติ หรือ
พี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 3.9 จากคนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 1.3 จากส่ือมวลชน หรือนกัข่าว 
คิดเป็นร้อยละ 0.7 และจากผูมี้ความรู้ นกัรีววิ หรือบล็อกเกอร์ คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.51 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด 

ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปมากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

ตวัท่านเอง 114 74.5 
เพื่อน 18 11.8 

พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 11 7.2 
ญาติ หรือพี่นอ้ง 3 2.0 

คนรัก สามี หรือภรรยา 4 2.6 
พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 2 1.3 

ส่ือมวลชน หรือนกัข่าว 0 0.0 
ผูมี้ความรู้ นกัรีววิ หรือบล็อกเกอร์ 1 0.7 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.51 พบว่า ผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ คือ ตวัของผูบ้ริโภคทัว่ไปเอง เป็นจ านวน 114 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 11.8 พ่อ แม่ หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 7.2 
คนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 2.6 ญาติ หรือพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 2.0 พนกังานขาย หรือ
ตวัแทนจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 1.3 ผูมี้ความรู้ นกัรีวิว หรือบล็อกเกอร์ คิดเป็นร้อยละ 0.7 และ
ส่ือมวลชน หรือนกัข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.52 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ียต่อปี 

จ านวนคร้ังทีซ้ื่อเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป เฉลีย่ต่อปี จ านวน ร้อยละ 
1 คร้ังต่อปี 61 39.9 
2 คร้ังต่อปี 49 32.0 
3 คร้ังต่อปี 13 8.5 

มากกวา่ 3 คร้ังต่อปี 30 19.6 
รวม 153 100.0 



 

 70  

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.52 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
เฉล่ีย 1 คร้ังต่อปี เป็นจ านวน 61 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลงมาคือ 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
32.0 มากกวา่ 3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 19.6 และ 3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.53 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามจ านวนเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ เฉล่ียต่อคร้ัง 

จ านวนเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปทีซ้ื่อ เฉลี่ยต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
คร้ังละ 1 ตวั 85 55.6 
คร้ังละ 2 ตวั 54 35.3 
คร้ังละ 3 ตวั 5 3.3 

มากกวา่คร้ังละ 3 ตวั 9 5.9 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.53 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
เฉล่ียคร้ังละ 1 ตวั เป็นจ านวน 85 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ตวั คิดเป็นร้อย
ละ 35.3 มากกวา่คร้ังละ 3 ตวั คิดเป็นร้อยละ 5.9 และคร้ังละ 3 ตวั คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.54 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง 
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 500 บาท 82 53.6 
501 ถึง 1,000 บาท 50 32.7 

1,001 ถึง 1,500 บาท 14 9.2 
1,501 ถึง 2,000 บาท 4 2.6 
2,001 ถึง 2,500 บาท 1 0.7 
มากกวา่ 2,500 บาท 2 1.3 

รวม 153 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.54 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ังอยู่ท่ีไม่เกิน 500 บาท เป็นจ านวน 82 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 53.6 
รองลงมาคือ 501 ถึง 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.7 1,001 ถึง 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.2 1,501 ถึง 
2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 มากกวา่ 2,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 และ 2,001 ถึง 2,500 บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.55 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด 

ช่วงเวลาทีซ้ื่อเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
วนัท างาน (จนัทร์-ศุกร์ หรือจนัทร์-เสาร์) 10 6.5 
วนัหยดุ (เสาร์-อาทิตย ์หรืออาทิตย)์ 45 29.4 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 6 3.9 
ไม่แน่นอน 92 60.1 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.55 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปโดย
มีช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน เป็นจ านวน 92 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ ช่วงวนัหยุด (เสาร์-
อาทิตย ์หรืออาทิตย)์ คิดเป็นร้อยละ 29.4 ช่วงวนัท างาน (จนัทร์-ศุกร์ หรือจนัทร์-เสาร์) คิดเป็นร้อยละ 
6.5 และช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.56 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด 

แหล่งทีซ้ื่อเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
แผงลอย ตลาดนดั หรือเปิดทา้ยขายของ 35 22.9 
ร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง 62 40.5 
ร้านคา้ส่งท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง 30 19.6 

ร้านคา้ชุมชน หรือร้านคา้ตามแหล่งท่องเท่ียว 8 5.2 
หา้งสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้ 8 5.2 
งานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ 8 5.2 
ร้านคา้ออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต 2 1.3 

รวม 153 100.0 



 

 72  

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.56 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจาก
ร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมืองบ่อยท่ีสุด เป็นจ านวน 62 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา
คือ แผงลอย ตลาดนดั หรือเปิดทา้ยขายของ คิดเป็นร้อยละ 22.9 ร้านคา้ส่งท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง 
คิดเป็นร้อยละ 19.6 ร้านคา้ชุมชน หรือร้านคา้ตามแหล่งท่องเท่ียว ห้างสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้ 
กบังานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ 5.2 เท่ากนั และร้านคา้ออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.57 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ 
การค้นหาข้อมูลเกีย่วกบัเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

คน้หาขอ้มูล 38 24.8 
ไม่คน้หาขอ้มูล 115 75.2 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.57 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีไม่คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ มีจ านวน 115 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 75.2 ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีคน้หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ มีจ านวน 38 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 24.8 

ตารางที ่4.58 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ จ าแนกตาม
แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 
ส่ือโทรทศัน์ หรือวทิยุ 7 18.4 

ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร 0 0.0 
งานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ 7 18.4 

แหล่งบุคคล เช่น บุคคลใกลชิ้ด หรือผูมี้ความรู้ 11 28.9 
อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์หรือสังคมออนไลน์ 13 34.2 

รวม 38 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.58 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือส่วนใหญ่ไดรั้บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์หรือสังคมออนไลน์ เป็นจ านวน 13 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมาคือ จากแหล่งบุคคล เช่น บุคคลใกลชิ้ด หรือผูมี้ความรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 28.9 จากส่ือโทรทศัน์ หรือวิทยุ กบังานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ 18.4 
เท่ากนั และจากส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.59 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามพฤติกรรมภายหลงัจาก
การซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

พฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก 69 45.1 

ชกัจูงคนรู้จกัใหม้าซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้เดียวกนั 30 19.6 
เปล่ียนไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้อ่ืน 30 19.6 

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อสนบัสนุนการซ้ือคร้ังท่ีผา่นมา 24 15.7 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.59 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีพฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปคือ ซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก เป็นจ านวน 69 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 45.1 รองลงมาคือ ชกัจูงคนรู้จกัให้มาซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้เดียวกนั กบั
เปล่ียนไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 19.6 เท่ากนั และคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม 
เพื่อสนบัสนุนการซ้ือคร้ังท่ีผา่นมา คิดเป็นร้อยละ 15.7 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.60 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามความรู้สึกท่ีมีต่อเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด 
ความรู้สึกทีม่ีต่อเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปทีซ้ื่อมาล่าสุด จ านวน ร้อยละ 

พอใจ 148 96.7 
ไม่พอใจ 5 3.3 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.60 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีรู้สึกพอใจกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ี
ซ้ือมาล่าสุด มีจ านวน 148 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.7 ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีรู้สึกไม่พอใจ
กบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด มีจ านวน 5 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 
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ตารางที่ 4.61 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามความร่วมมือในการสวม
ใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์หแ้ต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง 

ความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผ้าพืน้เมืองไปท างาน  
ในกรณีทีไ่ม่มีโครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพืน้เมือง 

จ านวน ร้อยละ 

สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน 45 29.4 
ไม่สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน 24 15.7 

สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งในบางโอกาส 84 54.9 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.61 พบวา่ ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์ห้แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง 
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ประสงค์ท่ีจะสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งในบางโอกาส เป็น
จ านวน 84 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมาคือ สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 
29.4 และไม่สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของกลุ่มผู้บริโภคที่
ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ต่อการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 

ตารางที่ 4.62 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามประเภทของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด 
ประเภทของเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 

เส้ือ 115 78.2 
กางเกง 12 8.2 

กระโปรง หรือผา้ซ่ิน 11 7.5 
ชุดกระโปรง 9 6.1 

รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.62 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปประเภทเส้ือ เป็นจ านวน 115 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 78.2 รองลงมา
คือ กางเกง คิดเป็นร้อยละ 8.2 กระโปรง หรือผา้ซ่ิน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และชุดกระโปรง คิดเป็นร้อย
ละ 6.1 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.63 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามเหตุผลของการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

เหตุผลในการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 
ใชส้วมใส่ในท่ีท างาน 82 55.8 

ใชส้วมใส่นอกเหนือจากท่ีท างาน 43 29.3 
ซ้ือเป็นของขวญั หรือของฝากใหก้บัผูอ่ื้น 40 27.2 

ซ้ือไปจ าหน่ายต่อ 6 4.1 
ซ้ือเพื่อเก็บสะสม 2 1.4 

ช่วยลดภาวะโลกร้อน 8 5.4 
ตอ้งการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และประเพณี 63 42.9 

ตอ้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 11 7.5 
ตอ้งการส่งเสริมอาชีพคนในทอ้งถ่ิน 33 22.4 

สวมใส่สบาย 2 1.4 
หมายเหตุ: ค าถามแบบหลายตวัเลือก หลายค าตอบ 



 

 76  

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.63 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เพื่อใชส้วมใส่ในท่ีท างานมากท่ีสุด เป็นจ านวน 82 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
55.8 รองลงมาคือ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และประเพณี คิดเป็นร้อยละ 42.9 เพื่อใช้สวมใส่
นอกเหนือจากท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 29.3 เพื่อเป็นของขวญั หรือของฝากให้กบัผูอ่ื้น คิดเป็นร้อยละ 
27.2 เพื่อส่งเสริมอาชีพคนในทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 22.4 เพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 7.5 
เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน คิดเป็นร้อยละ 5.4 เพื่อไปจ าหน่ายต่อ คิดเป็นร้อยละ 4.1 และเพื่อเก็บสะสม 
กบัเพราะสวมใส่สบาย คิดเป็นร้อยละ 1.4 เท่ากนั ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.64 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามผูใ้ห้ขอ้มูล และค าแนะน า เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมาก
ท่ีสุด 

ผู้ให้ข้อมูล และค าแนะน า เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปมากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

ตวัท่านเอง 108 73.5 
เพื่อน 19 12.9 

พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 3 2.0 
ญาติ หรือพี่นอ้ง 2 1.4 

คนรัก สามี หรือภรรยา 3 2.0 
พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 11 7.5 

ส่ือมวลชน หรือนกัข่าว 1 0.7 
ผูมี้ความรู้ นกัรีววิ หรือบล็อกเกอร์ 0 0.0 

รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.64 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่ใชข้อ้มูล และค าแนะน าของตนเอง เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมาก
ท่ีสุด เป็นจ านวน 108 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาไดรั้บขอ้มูล และค าแนะน าจากเพื่อน คิด
เป็นร้อยละ 12.9 จากพนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 7.5 จากพ่อ แม่ หรือผูป้กครอง 
กบัคนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 2.0 เท่ากนั จากญาติ หรือพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 1.4 จาก
ส่ือมวลชน หรือนกัข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.7 และจากผูมี้ความรู้ นกัรีวิว หรือบล็อกเกอร์ คิดเป็นร้อยละ 
0.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.65 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด 

ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปมากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

ตวัท่านเอง 124 84.4 
เพื่อน 8 5.4 

พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 7 4.8 
ญาติ หรือพี่นอ้ง 2 1.4 

คนรัก สามี หรือภรรยา 2 1.4 
พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 3 2.0 

ส่ือมวลชน หรือนกัข่าว 0 0.0 
ผูมี้ความรู้ นกัรีววิ หรือบล็อกเกอร์ 1 0.7 

รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.65 พบว่า ผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ คือ ตวัของผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนเอง เป็นจ านวน 124 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 84.4 รองลงมาคือ 
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 5.4 พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 4.8 พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 ญาติ หรือพี่น้อง กบัคนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 1.4 เท่ากนั ผูมี้ความรู้ 
นกัรีววิ หรือบล็อกเกอร์ คิดเป็นร้อยละ 0.7 และส่ือมวลชน หรือนกัข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.66 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ียต่อปี 

จ านวนคร้ังทีซ้ื่อเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป เฉลีย่ต่อปี จ านวน ร้อยละ 
1 คร้ังต่อปี 51 34.7 
2 คร้ังต่อปี 60 40.8 
3 คร้ังต่อปี 13 8.8 

มากกวา่ 3 คร้ังต่อปี 23 15.6 
รวม 147 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.66 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ีย 2 คร้ังต่อปี เป็นจ านวน 60 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.8 
รองลงมาคือ 1 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 34.7 มากกวา่ 3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 15.6 และ 3 คร้ังต่อปี 
คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.67 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามจ านวนเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ เฉล่ียต่อคร้ัง 

จ านวนเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปทีซ้ื่อ เฉลี่ยต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
คร้ังละ 1 ตวั 72 49.0 
คร้ังละ 2 ตวั 51 34.7 
คร้ังละ 3 ตวั 13 8.8 

มากกวา่คร้ังละ 3 ตวั 11 7.5 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.67 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ียคร้ังละ 1 ตวั เป็นจ านวน 72 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 49.0 
รองลงมาคือ คร้ังละ 2 ตวั คิดเป็นร้อยละ 34.7 คร้ังละ 3 ตวั คิดเป็นร้อยละ 8.8 และมากกวา่คร้ังละ 3 
ตวั คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.68 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง 
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 500 บาท 77 52.4 
501 ถึง 1,000 บาท 51 34.7 

1,001 ถึง 1,500 บาท 9 6.1 
1,501 ถึง 2,000 บาท 5 3.4 
2,001 ถึง 2,500 บาท 2 1.4 
มากกวา่ 2,500 บาท 3 2.0 

รวม 147 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.68 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ังอยู่ท่ีไม่เกิน 500 บาท เป็นจ านวน 77 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ 501 ถึง 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.7 1,001 ถึง 1,500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 6.1 1,501 ถึง 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 มากกวา่ 2,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 และ 
2,001 ถึง 2,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.69 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด 

ช่วงเวลาทีซ้ื่อเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
วนัท างาน (จนัทร์-ศุกร์ หรือจนัทร์-เสาร์) 11 7.5 
วนัหยดุ (เสาร์-อาทิตย ์หรืออาทิตย)์ 44 29.9 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 11 7.5 
ไม่แน่นอน 81 55.1 

รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.69 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปโดยมีช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน เป็นจ านวน 81 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
55.1 รองลงมาคือ ช่วงวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย ์หรืออาทิตย)์ คิดเป็นร้อยละ 29.9 และช่วงวนัท างาน 
(จนัทร์-ศุกร์ หรือจนัทร์-เสาร์) กบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์คิดเป็นร้อยละ 7.5 เท่ากนั ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.70 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด 

แหล่งทีซ้ื่อเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
แผงลอย ตลาดนดั หรือเปิดทา้ยขายของ 26 17.7 
ร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง 51 34.7 
ร้านคา้ส่งท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง 38 25.9 

ร้านคา้ชุมชน หรือร้านคา้ตามแหล่งท่องเท่ียว 7 4.8 
หา้งสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้ 10 6.8 
งานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ 13 8.8 
ร้านคา้ออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต 2 1.4 

รวม 147 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.70 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมืองบ่อยท่ีสุด เป็นจ านวน 51 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาคือ ร้านคา้ส่งท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง คิดเป็นร้อยละ 25.9 แผง
ลอย ตลาดนดั หรือเปิดทา้ยขายของ คิดเป็นร้อยละ 17.7 งานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ คิดเป็นร้อย
ละ 8.8 ห้างสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ร้านคา้ชุมชน หรือร้านคา้ตามแหล่ง
ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 4.8 และร้านคา้ออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.71 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ 
การค้นหาข้อมูลเกีย่วกบัเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

คน้หาขอ้มูล 50 34.0 
ไม่คน้หาขอ้มูล 97 66.0 

รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.71 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนท่ีไม่
คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ มีจ านวน 97 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 66.0 
ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนท่ีคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ มีจ านวน 50 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 34.0 

ตารางที่ 4.72 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนท่ี
คน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 
ส่ือโทรทศัน์ หรือวทิยุ 5 10.0 

ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร 4 8.0 
งานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ 19 38.0 

แหล่งบุคคล เช่น บุคคลใกลชิ้ด หรือผูมี้ความรู้ 17 34.0 
อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์หรือสังคมออนไลน์ 5 10.0 

รวม 50 100.0 

 



 

 81  

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.72 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนท่ีคน้หา
ขอ้มูลก่อนการซ้ือส่วนใหญ่ได้รับขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากงานแสดงสินคา้ หรือ
นิทรรศการ เป็นจ านวน 19 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ จากแหล่งบุคคล เช่น บุคคล
ใกลชิ้ด หรือผูมี้ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 34.0 จากส่ือโทรทศัน์ หรือวิทยุ กบัอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์ หรือ
สังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 10.0 เท่ากนั และจากส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร คิด
เป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.73 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามพฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 

พฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก 63 42.9 

ชกัจูงคนรู้จกัใหม้าซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้เดียวกนั 30 20.4 
เปล่ียนไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้อ่ืน 30 20.4 

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อสนบัสนุนการซ้ือคร้ังท่ีผา่นมา 24 16.3 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.73 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปคือ ซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้
เดิมอีก เป็นจ านวน 63 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ ชกัจูงคนรู้จกัให้มาซ้ือสินคา้จาก
ร้านคา้ หรือตราสินคา้เดียวกนั กบัเปล่ียนไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 
20.4 เท่ากัน และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการซ้ือคร้ังท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 16.3 
ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.74 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามความรู้สึกท่ีมีต่อเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด 
ความรู้สึกทีม่ีต่อเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปทีซ้ื่อมาล่าสุด จ านวน ร้อยละ 

พอใจ 142 96.6 
ไม่พอใจ 5 3.4 
รวม 147 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.74 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนท่ีรู้สึก
พอใจกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด มีจ านวน 142 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.6 ในขณะท่ี
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนท่ีรู้สึกไม่พอใจกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ
มาล่าสุด มีจ านวน 5 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 

ตารางที่ 4.75 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงค์ให้
แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง 

ความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผ้าพืน้เมืองไปท างาน  
ในกรณีทีไ่ม่มีโครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพืน้เมือง 

จ านวน ร้อยละ 

สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน 47 32.0 
ไม่สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน 9 6.1 

สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งในบางโอกาส 91 61.9 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.75 พบวา่ ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์ห้แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง 
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ประสงคท่ี์จะสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมือง
ไปท างานบา้งในบางโอกาส เป็นจ านวน 91 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมาคือ สวมใส่เส้ือผา้
พื้นเมืองไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และไม่สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 6.1 
ตามล าดบั 
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ส่วนที ่11 การวเิคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า
พืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

ตารางที่ 4.76 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กับปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) คุณภาพของเน้ือผา้ 48 
(31.4) 

75 
(49.0) 

28 
(18.3) 

2 
(1.3) 

0 
(0.0) 

4.10 
(มาก) 

2) คุณภาพการตดัเยบ็ 46 
(30.1) 

69 
(45.1) 

30 
(19.6) 

8 
(5.2) 

0 
(0.0) 

4.00 
(มาก) 

3) สีสัน และลวดลาย 41 
(26.8) 

73 
(47.7) 

37 
(24.2) 

2 
(1.3) 

0 
(0.0) 

4.00 
(มาก) 

4) การออกแบบ เช่น 
ความสวยงาม ความ
ทนัสมยั 

58 
(37.9) 

58 
(37.9) 

35 
(22.9) 

1 
(0.7) 

1 
(0.7) 

4.12 
(มาก) 

5) ความหลากหลาย
ของสินคา้ เช่น ขนาด 

38 
(24.8) 

73 
(47.7) 

37 
(24.2) 

5 
(3.3) 

0 
(0.0) 

3.94 
(มาก) 

6) ตรายีห่้อของทอ้งถ่ิน 8 
(5.2) 

42 
(27.5) 

70 
(45.8) 

28 
(18.3) 

5 
(3.3) 

3.13 
(ปานกลาง) 

7) ตราสัญลกัษณ์ และ
เคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพ เช่น 
เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์
โอทอป ตรานกยงู
พระราชทาน 

12 
(7.8) 

43 
(28.1) 

65 
(42.5) 

24 
(15.7) 

9 
(5.9) 

3.16 
(ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.76 (ต่อ)  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

8) ประโยชน์ใชส้อย  33 
(21.6) 

77 
(50.3) 

38 
(24.8) 

3 
(2.0) 

2 
(1.3) 

3.89 
(มาก) 

9) การดูแลรักษา 30 
(19.6) 

71 
(46.4) 

43 
(28.1) 

7 
(4.6) 

2 
(1.3) 

3.78 
(มาก) 

10) ความสบายในการ
สวมใส่ 

63 
(41.2) 

62 
(40.5) 

23 
(15.0) 

5 
(3.3) 

0 
(0.0) 

4.20 
(มาก) 

11) ผลิตมาจากวตัถุดิบ
ตามธรรมชาติ 

19 
(12.4) 

67 
(43.8) 

58 
(37.9) 

8 
(5.2) 

1 
(0.7) 

3.62 
(มาก) 

12) การใชว้ตัถุดิบท่ีหา
ไดใ้นทอ้งถ่ิน 

5 
(3.3) 

71 
(46.4) 

66 
(43.1) 

10 
(6.5) 

1 
(0.7) 

3.45 
(ปานกลาง) 

13) กระบวนการผลิต
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
ยอ้มสีดว้ยวสัดุ
ธรรมชาติท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

21 
(13.7) 

62 
(40.5) 

56 
(36.6) 

13 
(8.5) 

1 
(0.7) 

3.58 
(มาก) 

14) การใชแ้รงงานคน
ในทอ้งถ่ินใน
กระบวนการผลิต 

9 
(5.9) 

59 
(38.6) 

65 
(42.5) 

17 
(11.1) 

3 
(2.0) 

3.35 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.74 
(มาก) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.76 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.74 ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ 
ความสบายในการสวมใส่ (ค่าเฉล่ีย 4.20) รองลงมาคือ การออกแบบ เช่น ความสวยงาม ความทนัสมยั 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) คุณภาพของเน้ือผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.10) คุณภาพการตดัเยบ็ กบัสีสัน และลวดลาย (ค่าเฉล่ีย 
4.00 เท่ากนั) ความหลากหลายของสินคา้ เช่น ขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.94) ประโยชน์ใชส้อย (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
การดูแลรักษา (ค่าเฉล่ีย 3.78) ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 3.62) กระบวนการผลิตเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ยวสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.58) 
การใช้วตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.45) การใช้แรงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต 
(ค่าเฉล่ีย 3.35) ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์โอทอป ตรา
นกยงูพระราชทาน (ค่าเฉล่ีย 3.16) และตรายีห่อ้ของทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.13) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมาก เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความสบายในการสวมใส่ (ค่าเฉล่ีย 4.20) การออกแบบ เช่น ความ
สวยงาม ความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.12) คุณภาพของเน้ือผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.10) คุณภาพการตดัเยบ็ กบัสีสัน 
และลวดลาย (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) ความหลากหลายของสินคา้ เช่น ขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.94) ประโยชน์
ใชส้อย (ค่าเฉล่ีย 3.89) การดูแลรักษา (ค่าเฉล่ีย 3.78) ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 3.62) 
และกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ยวสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง เรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การใช้วตัถุดิบท่ีหาได้ในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.45) การใช้
แรงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 3.35) ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพ เช่น เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์โอทอป ตรานกยงูพระราชทาน (ค่าเฉล่ีย 3.16) และตรายี่ห้อของ
ทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.13) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.77 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพสินคา้ 

64 
(41.8) 

56 
(36.6) 

28 
(18.3) 

4 
(2.6) 

1 
(0.7) 

4.16 
(มาก) 

2) ราคาสอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจ 

47 
(30.7) 

68 
(44.4) 

30 
(19.6) 

6 
(3.9) 

2 
(1.3) 

3.99 
(มาก) 

3) ราคาเท่ากบัราคาใน
ตลาดของเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป
ทัว่ไป 

31 
(20.3) 

68 
(44.4) 

46 
(30.1) 

6 
(3.9) 

2 
(1.3) 

3.78 
(มาก) 

4) ความชดัเจนของ
ป้ายแสดงราคา 

40 
(26.1) 

61 
(39.9) 

42 
(27.5) 

8 
(5.2) 

2 
(1.3) 

3.84 
(มาก) 

5) การต่อรองราคา 39 
(25.5) 

56 
(36.6) 

48 
(31.4) 

6 
(3.9) 

4 
(2.6) 

3.78 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.91 
(มาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.77 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.91 ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.16) รองลงมาคือ ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 
3.99) ความชัดเจนของป้ายแสดงราคา (ค่าเฉล่ีย 3.84) และราคาเท่ากบัราคาในตลาดของเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป กบัการต่อรองราคา (ค่าเฉล่ีย 3.78 เท่ากนั) ตามล าดบั 
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ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.16) ราคาสอดคล้องกบัภาวะ
เศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.99) ความชดัเจนของป้ายแสดงราคา (ค่าเฉล่ีย 3.84) และราคาเท่ากบัราคาใน
ตลาดของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป กบัการต่อรองราคา (ค่าเฉล่ีย 3.78 เท่ากนั) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.78 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ความน่าเช่ือถือของ
ร้านคา้  

34 
(22.2) 

71 
(46.4) 

41 
(26.8) 

7 
(4.6) 

0 
(0.0) 

3.86 
(มาก) 

2) ความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัร้านคา้ 

38 
(24.8) 

77 
(50.3) 

32 
(20.9) 

6 
(3.9) 

0 
(0.0) 

3.96 
(มาก) 

3) ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น สถานท่ี
จอดรถ หอ้งน ้า 

25 
(16.3) 

64 
(41.8) 

51 
(33.3) 

12 
(7.8) 

1 
(0.7) 

3.65 
(มาก) 

4) การตกแต่งภายใน
ร้านคา้ 

8 
(5.2) 

60 
(39.2) 

69 
(45.1) 

15 
(9.8) 

1 
(0.7) 

3.39 
(ปานกลาง) 

5) การจดัวางสินคา้
ภายในร้านคา้ 

14 
(9.2) 

63 
(41.2) 

66 
(43.1) 

10 
(6.5) 

0 
(0.0) 

3.53 
(มาก) 

6) การรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และ
ธรรมชาติโดยรอบ
ร้านคา้ 

12 
(7.8) 

64 
(41.8) 

56 
(36.6) 

16 
(10.5) 

5 
(3.3) 

3.41 
(ปานกลาง) 

7) การอนุรักษ ์และ
ประหยดัพลงังาน เช่น 
การใชห้ลอดประหยดั
ไฟ การปิดไฟเม่ือไม่
ใชง้าน 

11 
(7.2) 

46 
(30.1) 

72 
(47.1) 

20 
(13.1) 

4 
(2.6) 

3.26 
(ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.78 (ต่อ) 

ปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

8) การจา้งแรงงานคน
ในทอ้งถ่ินในร้านคา้ 
เช่น พนกังานขายหนา้
ร้าน พนกังานคิดเงิน 

11 
(7.2) 

44 
(28.8) 

69 
(45.1) 

23 
(15.0) 

6 
(3.9) 

3.20 
(ปานกลาง) 

9) จ าหน่ายในร้านคา้
ชุมชน 

7 
(4.6) 

57 
(37.3) 

69 
(45.1) 

16 
(10.5) 

4 
(2.6) 

3.31 
(ปานกลาง) 

10) จ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ 

10 
(6.5) 

42 
(27.5) 

69 
(45.1) 

25 
(16.3) 

7 
(4.6) 

3.15 
(ปานกลาง) 

11) สั่งซ้ือผา่น
อินเทอร์เน็ตได ้

13 
(8.5) 

35 
(22.9) 

51 
(33.3) 

32 
(20.9) 

22 
(14.4) 

2.90 
(ปานกลาง) 

12) รูปแบบการช าระ
เงิน เช่น การช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต 

15 
(9.8) 

36 
(23.5) 

49 
(32.0) 

32 
(20.9) 

21 
(13.7) 

2.95 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.38 
(ปานกลาง) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.78 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.38 ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกลุ่มผูบ้ริโภค
ทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) รองลงมา
คือ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องน ้ า 
(ค่าเฉล่ีย 3.65) การจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติ
โดยรอบร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.41) การตกแต่งภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.39) จ  าหน่ายในร้านคา้ชุมชน 
(ค่าเฉล่ีย 3.31) การอนุรักษ์ และประหยดัพลงังาน เช่น การใชห้ลอดประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใช้
งาน (ค่าเฉล่ีย 3.26) การจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขายหน้าร้าน พนกังาน
คิดเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.20) จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.15) รูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระ
เงินดว้ยบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 2.95) และสั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ตได ้(ค่าเฉล่ีย 2.90) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดับความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดับมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.96) ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องน ้ า 
(ค่าเฉล่ีย 3.65) และการจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติโดยรอบร้านคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.41) การตกแต่งภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.39) จ  าหน่ายในร้านคา้ชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.31) การ
อนุรักษ ์และประหยดัพลงังาน เช่น การใชห้ลอดประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.26) 
การจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขายหน้าร้าน พนกังานคิดเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.20) 
จ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.15) รูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
(ค่าเฉล่ีย 2.95) และสั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ตได ้(ค่าเฉล่ีย 2.90) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.79 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) การโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์

5 
(3.3) 

44 
(28.8) 

70 
(45.8) 

28 
(18.3) 

6 
(3.9) 

3.09 
(ปานกลาง) 

2) การประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ 

7 
(4.6) 

44 
(28.8) 

69 
(45.1) 

26 
(17.0) 

7 
(4.6) 

3.12 
(ปานกลาง) 

3) การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย เช่น 
การชิงรางวลั การให้
ส่วนลด การใหข้อง
แถมต่างๆ 

11 
(7.2) 

37 
(24.2) 

72 
(47.1) 

23 
(15.0) 

10 
(6.5) 

3.10 
(ปานกลาง) 

4) การใหสิ้ทธิพิเศษ
กบัลูกคา้ประจ า 

15 
(9.8) 

61 
(39.9) 

55 
(35.9) 

17 
(11.1) 

5 
(3.3) 

3.42 
(ปานกลาง) 

5) การใหข้อ้มูลโดย
พนกังานขาย 

14 
(9.2) 

63 
(41.2) 

60 
(39.2) 

12 
(7.8) 

4 
(2.6) 

3.46 
(ปานกลาง) 

6) มนุษยสัมพนัธ์ และ
การใหบ้ริการของ
พนกังานขาย 

32 
(20.9) 

60 
(39.2) 

46 
(30.1) 

13 
(8.5) 

2 
(1.3) 

3.70 
(มาก) 

7) ร้านคา้มีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม เช่น 
การแจกทุนการศึกษา
ใหผู้ด้อ้ยโอกาส การ
บริจาคเงินช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ 

11 
(7.2) 

35 
(22.9) 

73 
(47.7) 

25 
(16.3) 

9 
(5.9) 

3.09 
(ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.79 (ต่อ) 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

8) ร้านคา้ให้
ความส าคญักบั
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
จดักิจกรรมฟ้ืนฟู
ธรรมชาติ การจดั
กิจกรรมปลูกป่า 

13 
(8.5) 

31 
(20.3) 

73 
(47.7) 

27 
(17.6) 

9 
(5.9) 

3.08 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.26 
(ปานกลาง) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.79 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.26 ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีกลุ่มผูบ้ริโภค
ทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
รองลงมาคือ การใหข้อ้มูลโดยพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.46) การใหสิ้ทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 
3.42) การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.12) การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิง
รางวลั การให้ส่วนลด การให้ของแถมต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.10) การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุ
หนังสือพิมพ์ กบัร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการศึกษาให้ผูด้อ้ยโอกาส การ
บริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.09 เท่ากนั) และร้านคา้ให้ความส าคญักบั
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า (ค่าเฉล่ีย 3.08) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
มนุษยสัมพนัธ์ และการใหบ้ริการของพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.70) 

 

 



 

 93  

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.46) การให้
สิทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.42) การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.12) การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงรางวลั การให้ส่วนลด การให้ของแถมต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.10) การ
โฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ กับร้านค้ามีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจก
ทุนการศึกษาให้ผูด้อ้ยโอกาส การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.09 เท่ากนั) 
และร้านคา้ใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า 
(ค่าเฉล่ีย 3.08) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่12 การวเิคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า
พืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่
ยัง่ยนื 

ตารางที่ 4.80 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กับปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) คุณภาพของเน้ือผา้ 62 
(42.2) 

52 
(35.4) 

30 
(20.4) 

3 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.18 
(มาก) 

2) คุณภาพการตดัเยบ็ 61 
(41.5) 

55 
(37.4) 

30 
(20.4) 

1 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.20 
(มาก) 

3) สีสัน และลวดลาย 62 
(42.4) 

62 
(42.2) 

20 
(13.6) 

3 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.24 
(มาก) 

4) การออกแบบ เช่น 
ความสวยงาม ความ
ทนัสมยั 

72 
(49.0) 

51 
(34.7) 

21 
(14.3) 

2 
(1.4) 

1 
(0.7) 

4.30 
(มาก) 

5) ความหลากหลาย
ของสินคา้ เช่น ขนาด 

51 
(34.7) 

66 
(44.9) 

24 
(16.3) 

4 
(2.7) 

2 
(1.4) 

4.09 
(มาก) 

6) ตรายีห่้อของทอ้งถ่ิน 15 
(10.2) 

38 
(25.9) 

66 
(44.9) 

19 
(12.9) 

9 
(6.1) 

3.21 
(ปานกลาง) 

7) ตราสัญลกัษณ์ และ
เคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพ เช่น 
เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์
โอทอป ตรานกยงู
พระราชทาน 

26 
(17.7) 

43 
(29.3) 

50 
(34.0) 

14 
(9.5) 

14 
(9.5) 

3.36 
(ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.80 (ต่อ)  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

8) ประโยชน์ใชส้อย  59 
(40.1) 

62 
(42.2) 

22 
(15.0) 

4 
(2.7) 

0 
(0.0) 

4.20 
(มาก) 

9) การดูแลรักษา 48 
(32.7) 

66 
(44.9) 

27 
(18.4) 

6 
(4.1) 

0 
(0.0) 

4.06 
(มาก) 

10) ความสบายในการ
สวมใส่ 

84 
(57.1) 

44 
(29.9) 

16 
(10.9) 

3 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.42 
(มาก) 

11) ผลิตมาจากวตัถุดิบ
ตามธรรมชาติ 

52 
(35.4) 

66 
(44.9) 

27 
(18.4) 

2 
(1.4) 

0 
(0.0) 

4.14 
(มาก) 

12) การใชว้ตัถุดิบท่ีหา
ไดใ้นทอ้งถ่ิน 

37 
(25.2) 

73 
(49.7) 

33 
(22.4) 

4 
(2.7) 

0 
(0.0) 

3.97 
(มาก) 

13) กระบวนการผลิต
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
ยอ้มสีดว้ยวสัดุ
ธรรมชาติท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

49 
(33.3) 

68 
(48.3) 

22 
(15.0) 

7 
(4.8) 

1 
(0.7) 

4.07 
(มาก) 

14) การใชแ้รงงานคน
ในทอ้งถ่ินใน
กระบวนการผลิต 

32 
(21.8) 

68 
(46.3) 

38 
(25.9) 

8 
(5.4) 

1 
(0.7) 

3.83 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.02  
(มาก) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.80 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.02 ซ่ึงปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสบายในการ
สวมใส่ (ค่าเฉล่ีย 4.42) รองลงมาคือ การออกแบบ เช่น ความสวยงาม ความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.30) 
สีสัน และลวดลาย (ค่าเฉล่ีย 4.24) คุณภาพการตดัเยบ็ กบัประโยชน์ใชส้อย (ค่าเฉล่ีย 4.20 เท่ากนั) 
คุณภาพของเน้ือผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.14) ความหลากหลาย
ของสินคา้ เช่น ขนาด (ค่าเฉล่ีย 4.09) กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ย
วสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.07) การดูแลรักษา (ค่าเฉล่ีย 4.06) การใช้
วตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.97) การใชแ้รงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 
3.83) ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์โอทอป ตรานกยูง
พระราชทาน (ค่าเฉล่ีย 3.36) และตรายีห่อ้ของทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั  

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมาก เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความสบายในการสวมใส่ (ค่าเฉล่ีย 4.42) การออกแบบ เช่น ความ
สวยงาม ความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.30) สีสัน และลวดลาย (ค่าเฉล่ีย 4.24) คุณภาพการตดัเยบ็ กบั
ประโยชน์ใชส้อย (ค่าเฉล่ีย 4.20 เท่ากนั) คุณภาพของเน้ือผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ผลิตมาจากวตัถุดิบตาม
ธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.14) ความหลากหลายของสินคา้ เช่น ขนาด (ค่าเฉล่ีย 4.09) กระบวนการผลิตเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ยวสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.07) 
การดูแลรักษา (ค่าเฉล่ีย 4.06) การใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.97) และการใชแ้รงงานคน
ในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง เรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น เคร่ืองหมาย
ผลิตภณัฑ์โอทอป ตรานกยงูพระราชทาน (ค่าเฉล่ีย 3.36) และตรายี่ห้อของทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.21) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.81 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพสินคา้ 

74 
(50.3) 

49 
(33.3) 

18 
(12.2) 

3 
(2.0) 

3 
(2.0) 

4.28 
(มาก) 

2) ราคาสอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจ 

57 
(38.8) 

63 
(42.9) 

19 
(12.9) 

5 
(3.4) 

3 
(2.0) 

4.13 
(มาก) 

3) ราคาเท่ากบัราคาใน
ตลาดของเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป
ทัว่ไป 

48 
(32.7) 

69 
(46.9) 

23 
(15.6) 

4 
(2.7) 

3 
(2.0) 

4.05 
(มาก) 

4) ความชดัเจนของ
ป้ายแสดงราคา 

64 
(43.5) 

51 
(34.7) 

21 
(14.3) 

3 
(2.0) 

8 
(5.4) 

4.09 
(มาก) 

5) การต่อรองราคา 52 
(35.4) 

59 
(40.1) 

26 
(17.7) 

2 
(1.4) 

8 
(5.4) 

3.99 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.11  
(มาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.81 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.11 ซ่ึงปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) รองลงมาคือ ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ความชดัเจนของป้าย
แสดงราคา (ค่าเฉล่ีย 4.09) ราคาเท่ากบัราคาในตลาดของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
และการต่อรองราคา (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 
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ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) ราคาสอดคล้องกบัภาวะ
เศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ความชดัเจนของป้ายแสดงราคา (ค่าเฉล่ีย 4.09) ราคาเท่ากบัราคาในตลาด
ของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.05) และการต่อรองราคา (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.82 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ความน่าเช่ือถือของ
ร้านคา้  

45 
(30.6) 

63 
(42.9) 

30 
(20.4) 

6 
(4.1) 

3 
(2.0) 

3.96 
(มาก) 

2) ความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัร้านคา้ 

61 
(41.5) 

60 
(40.8) 

20 
(13.6) 

4 
(2.7) 

2 
(1.4) 

4.18 
(มาก) 

3) ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น สถานท่ี
จอดรถ หอ้งน ้า 

46 
(31.3) 

60 
(40.8) 

28 
(19.0) 

5 
(3.4) 

8 
(5.4) 

3.89 
(มาก) 

4) การตกแต่งภายใน
ร้านคา้ 

26 
(17.7) 

63 
(42.9) 

46 
(31.3) 

10 
(6.8) 

2 
(1.4) 

3.69 
(มาก) 

5) การจดัวางสินคา้
ภายในร้านคา้ 

32 
(21.8) 

68 
(46.3) 

42 
(28.6) 

3 
(2.0) 

2 
(1.4) 

3.85 
(มาก) 

6) การรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และ
ธรรมชาติโดยรอบ
ร้านคา้ 

40 
(27.2) 

59 
(40.1) 

32 
(21.8) 

13 
(8.8) 

3 
(2.0) 

3.82 
(มาก) 

7) การอนุรักษ ์และ
ประหยดัพลงังาน เช่น 
การใชห้ลอดประหยดั
ไฟ การปิดไฟเม่ือไม่
ใชง้าน 

35 
(23.8) 

58 
(39.5) 

39 
(26.5) 

3 
(2.0) 

12 
(8.2) 

3.69 
(มาก) 
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ตารางที ่4.82 (ต่อ) 

ปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

8) การจา้งแรงงานคน
ในทอ้งถ่ินในร้านคา้ 
เช่น พนกังานขายหนา้
ร้าน พนกังานคิดเงิน 

30 
(20.4) 

64 
(43.5) 

42 
(28.6) 

6 
(4.1) 

5 
(3.4) 

3.73 
(มาก) 

9) จ าหน่ายในร้านคา้
ชุมชน 

26 
(17.7) 

70 
(47.6) 

35 
(23.8) 

12 
(8.2) 

4 
(2.7) 

3.69 
(มาก) 

10) จ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ 

16 
(10.9) 

57 
(38.8) 

42 
(28.6) 

19 
(12.9) 

13 
(8.8) 

3.30 
(ปานกลาง) 

11) สั่งซ้ือผา่น
อินเทอร์เน็ตได ้

16 
(10.9) 

40 
(27.2) 

38 
(25.9) 

36 
(24.5) 

17 
(11.6) 

3.01 
(ปานกลาง) 

12) รูปแบบการช าระ
เงิน เช่น การช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต 

17 
(11.6) 

29 
(19.7) 

50 
(34.0) 

21 
(14.3) 

30 
(20.4) 

2.88 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.64 
(มาก) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.82 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญักับปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.64 ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.18) รองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือของ
ร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องน ้ า (ค่าเฉล่ีย 3.89) การจดัวาง
สินคา้ภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติโดยรอบร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.82) การจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขายหนา้ร้าน พนกังานคิดเงิน (ค่าเฉล่ีย 
3.73) การตกแต่งภายในร้านคา้ การอนุรักษ์ และประหยดัพลงังาน เช่น การใชห้ลอดประหยดัไฟ การ
ปิดไฟเม่ือไม่ใช้งาน กบัจ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.69 เท่ากนั) จ  าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.30) สั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ตได ้ (ค่าเฉล่ีย 3.01) และรูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 2.88) ตามล าดบั  

ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดับความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดับมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.18) ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องน ้ า 
(ค่าเฉล่ีย 3.89) การจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติ
โดยรอบร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.82) การจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขายหน้าร้าน 
พนกังานคิดเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.73) และการตกแต่งภายในร้านคา้ การอนุรักษ์ และประหยดัพลงังาน เช่น 
การใชห้ลอดประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใชง้าน กบัจ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.69 เท่ากนั) 
ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ จ  าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.30) สั่งซ้ือ
ผ่านอินเทอร์เน็ตได ้ (ค่าเฉล่ีย 3.01) และรูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระเงินด้วยบตัรเครดิต 
(ค่าเฉล่ีย 2.88) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.83 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) การโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์

12 
(8.2) 

54 
(36.7) 

52 
(35.4) 

16 
(10.9) 

13 
(8.8) 

3.24 
(ปานกลาง) 

2) การประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ 

12 
(8.2) 

55 
(37.4) 

50 
(34.0) 

17 
(11.6) 

13 
(8.8) 

3.24 
(ปานกลาง) 

3) การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย เช่น 
การชิงรางวลั การให้
ส่วนลด การใหข้อง
แถมต่างๆ 

18 
(12.2) 

47 
(32.0) 

52 
(35.4) 

16 
(10.9) 

14 
(9.5) 

3.27 
(ปานกลาง) 

4) การใหสิ้ทธิพิเศษ
กบัลูกคา้ประจ า 

30 
(20.4) 

59 
(40.1) 

35 
(23.8) 

13 
(8.8) 

10 
(6.8) 

3.59 
(มาก) 

5) การใหข้อ้มูลโดย
พนกังานขาย 

43 
(29.3) 

59 
(40.1) 

32 
(21.8) 

7 
(4.8) 

6 
(4.1) 

3.86 
(มาก) 

6) มนุษยสัมพนัธ์ และ
การใหบ้ริการของ
พนกังานขาย 

56 
(38.1) 

59 
(40.1) 

22 
(15.0) 

6 
(4.1) 

4 
(2.7) 

4.07 
(มาก) 

7) ร้านคา้มีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม เช่น 
การแจกทุนการศึกษา
ใหผู้ด้อ้ยโอกาส การ
บริจาคเงินช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ 

31 
(21.1) 

51 
(34.7) 

40 
(27.2) 

11 
(7.5) 

14 
(9.5) 

3.50 
(มาก) 
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ตารางที ่4.83 (ต่อ) 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

8) ร้านคา้ให้
ความส าคญักบั
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
จดักิจกรรมฟ้ืนฟู
ธรรมชาติ การจดั
กิจกรรมปลูกป่า 

37 
(25.2) 

50 
(34.0) 

41 
(27.9) 

8 
(5.4) 

11 
(7.5) 

3.64 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.55 
(มาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.83 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.55 ซ่ึงปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ 
มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 4.07) รองลงมาคือ การให้ขอ้มูลโดย
พนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.86) ร้านคา้ใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
การจดักิจกรรมปลูกป่า (ค่าเฉล่ีย 3.64) การให้สิทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.59) ร้านคา้มี
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการศึกษาให้ผู ้ด้อยโอกาส การบริจาคเงินช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.50) การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงรางวลั การให้
ส่วนลด การให้ของแถมต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.27) และการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ หนงัสือพิมพ ์
กบัการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.24 เท่ากนั) ตามล าดบั 
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ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจในระดับมาก 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย 
(ค่าเฉล่ีย 4.07) การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.86) ร้านคา้ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า (ค่าเฉล่ีย 3.64) การให้สิทธิพิเศษกบัลูกคา้
ประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.59) และร้านค้ามีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการศึกษาให้
ผูด้อ้ยโอกาส การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงรางวลั 
การให้ส่วนลด การให้ของแถมต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.27) และการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์กบัการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.24 เท่ากนั) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 13 การวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการซ้ือ และใช้ผลิตภัณฑ์
เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปในด้านต่างๆ ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

ตารางที่ 4.84 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความคิดเห็น
ต่อการซ้ือ และใชผ้ลิตภณัฑเ์ส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ผลติภัณฑ์ 
เส้ือผ้าพืน้เมือง

ส าเร็จรูป 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ทางบวก
มาก 

ทางบวก เฉยๆ ทางลบ 
ทางลบ
มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) เส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

22 
(14.4) 

64 
(41.8) 

62 
(40.5) 

3 
(2.0) 

2 
(1.3) 

0.66 
(ทางบวก) 

2) เส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปมีผลกระทบ
ต่อสังคม 

27 
(17.6) 

65 
(42.5) 

53 
(34.6) 

7 
(4.6) 

1 
(0.7) 

0.72 
(ทางบวก) 

3) เส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ 

27 
(17.6) 

65 
(42.5) 

56 
(36.6) 

4 
(2.6) 

1 
(0.7) 

0.74 
(ทางบวก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

0.71 
(ทางบวก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.84 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมีความคิดเห็นวา่ เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
ท่ีซ้ือ และใช้มีผลกระทบทางบวก ด้วยค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 0.71 ซ่ึงเส้ือผ้าพื้นเมืองส าเร็จรูปมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มในทางบวกเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.74, 
0.72 และ 0.66 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 14 การวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการซ้ือ และใช้ผลิตภัณฑ์
เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปในด้านต่างๆ ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยืน 

ตารางที่ 4.85 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความคิดเห็น
ต่อการซ้ือ และใช้ผลิตภณัฑ์เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในด้านต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ผลติภัณฑ์ 
เส้ือผ้าพืน้เมือง

ส าเร็จรูป 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ทางบวก
มาก 

ทางบวก เฉยๆ ทางลบ 
ทางลบ
มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) เส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

46 
(31.3) 

65 
(44.2) 

31 
(21.1) 

4 
(2.7) 

1 
(0.7) 

1.03 
(ทางบวก) 

2) เส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปมีผลกระทบ
ต่อสังคม 

46 
(31.3) 

66 
(44.9) 

29 
(19.7) 

3 
(2.0) 

3 
(2.0) 

1.01 
(ทางบวก) 

3) เส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ 

49 
(33.3) 

70 
(47.6) 

24 
(16.3) 

2 
(1.4) 

2 
(1.4) 

1.10 
(ทางบวก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

1.05 
(ทางบวก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.85 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีความ
คิดเห็นวา่ เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ และใชมี้ผลกระทบทางบวก ดว้ยค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 1.05 ซ่ึง
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมในทางบวกเช่นเดียวกนั โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.10, 1.03 และ 1.01 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่15 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไป กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไป กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H0: ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H1: ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ตารางที ่4.86 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไป 
กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ร้อยละของจ านวน 
Cell ทีม่ีความถี่ที่
คาดหวงัน้อยกว่า 5 

p-value การแปลผล 

อาย ุกบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 0.0 0.083 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
สถานภาพ กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 0.0 0.964 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.344 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

อาชีพ กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 0.0 0.142 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 25.0 0.053 ไม่แปลผล 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.86 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด และอาชีพ กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่ 
5 ไม่เกินร้อยละ 20.0 ดงันั้นการทดสอบไควส์แคร์สามารถน ามาใชไ้ด ้แต่เน่ืองจากค่านยัส าคญัทาง
สถิติมีค่าเท่ากบั 0.083, 0.964, 0.344 และ 0.142 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
จึงตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) แสดงวา่ ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
และอาชีพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ี
คาดหวงันอ้ยกวา่ 5 มากกวา่ร้อยละ 20.0 ดงันั้นการทดสอบไควส์แคร์ไม่ควรถูกน ามาใช ้จะตอ้งมีการ
จดักลุ่มขอ้มูลใหม่ โดยน าขอ้มูลรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 ถึง 50,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
มากกวา่ 50,000 บาท มาจดักลุ่มเขา้ไวด้ว้ยกนั ท าให้ได้จ  านวน และร้อยละของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ เป็นดงัตารางท่ี 4.87 
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ตารางที่ 4.87 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
หลงัจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ 

กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 
กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 9,000 บาท 39 25.5 27 18.4 

9,001 ถึง 20,000 บาท 55 35.9 80 54.4 
20,001 ถึง 30,000 บาท 35 22.9 21 14.3 
30,001 ถึง 40,000 บาท 15 9.8 12 8.2 
มากกวา่ 40,000 บาท 9 5.9 7 4.8 

รวม 153 100.0 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.87 พบวา่ เม่ือจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ ท าให้ไม่มีจ  านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ี
คาดหวงันอ้ยกวา่ 5 อีกต่อไป จึงสามารถแปลผลการทดสอบไควส์แคร์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มไดอี้กคร้ัง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.88 และ 4.89 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.88 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไป 
กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ร้อยละของจ านวน 
Cell ทีม่ีความถี่ที่
คาดหวงัน้อยกว่า 5 

p-value การแปลผล 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 25.0 0.053 ไม่แปลผล 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ 

กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
0.0 0.029* มีความสัมพนัธ์ 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้เฉลีย่ต่อเดือน หลงัจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H0: รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
H1: รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ตารางที ่4.89 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ กบัผูบ้ริโภคทั้ง
สองกลุ่ม 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
หลงัจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ 

กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 
กลุ่มผู้บริโภคที่

ตระหนักถึงแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 9,000 บาท 39 13.0 27 9.0 66 22.0 

9,001 ถึง 20,000 บาท 55 18.3 80 26.7 135 45.0 

20,001 ถึง 30,000 บาท 35 11.7 21 7.0 56 18.7 

30,001 ถึง 40,000 บาท 15 5.0 12 4.0 27 9.0 

มากกวา่ 40,000 บาท 9 3.0 7 2.3 16 5.3 

รวม 153 51.0 147 49.0 300 100.0 
χ

2 เท่ากบั 10.779 df เท่ากบั 4 และ p-value เท่ากบั 0.029* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.89 พบวา่ ค่าไควส์แคร์มีค่าเท่ากบั 10.779 และ df เท่ากบั 4 โดยมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.029 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ มี
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,001 ถึง 20,000 บาท เป็นจ านวน 55 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 18.3 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.0 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 ถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.7 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 ถึง 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 
ตามล าดบั 
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ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
9,001 ถึง 20,000 บาท เป็นจ านวน 80 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ไม่เกิน 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 ถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.0 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 ถึง 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั  
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ส่วนที่ 16 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ต่อการซ้ือ
เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม  

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ต่อการซ้ือเส้ือผ้าพื้นเมือง
ส าเร็จรูป กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H0: พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ได้แก่ 
ประเภทของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด เหตุผลของการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ผูใ้ห้
ขอ้มูล และค าแนะน า เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด ผูท่ี้มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด จ านวนคร้ังท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ีย
ต่อปี จ  านวนเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ เฉล่ียต่อคร้ัง ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปต่อคร้ัง ช่วงเวลาท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด แหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
บ่อยท่ีสุด การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป พฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ความรู้สึกท่ีมีต่อเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด และความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน ในกรณีท่ีไม่
มีโครงการรณรงคใ์หแ้ต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H1: พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ได้แก่ 
ประเภทของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด เหตุผลของการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ผูใ้ห้
ขอ้มูล และค าแนะน า เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด ผูท่ี้มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด จ านวนคร้ังท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ีย
ต่อปี จ  านวนเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ เฉล่ียต่อคร้ัง ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปต่อคร้ัง ช่วงเวลาท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด แหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
บ่อยท่ีสุด การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป พฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ความรู้สึกท่ีมีต่อเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด และความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน ในกรณีท่ีไม่
มีโครงการรณรงคใ์หแ้ต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
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ตารางที่ 4.90 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื ต่อการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมือง

ส าเร็จรูป กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ร้อยละของจ านวน 
Cell ทีม่ีความถี่ที่
คาดหวงัน้อยกว่า 5 

p-value การแปลผล 

ประเภทของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 
บ่อยท่ีสุด กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.750 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

เหตุผลของการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

มากกวา่ 20.0 0.004 ไม่แปลผล 

ผูใ้หข้อ้มูล และค าแนะน า เพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปมากท่ีสุด กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

42.9 0.314 ไม่แปลผล 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

57.1 0.412 ไม่แปลผล 

จ านวนคร้ังท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป  
เฉล่ียต่อปี กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.422 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

จ านวนเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ  
เฉล่ียต่อคร้ัง กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.187 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปต่อคร้ัง กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

50.0 0.879 ไม่แปลผล 

ช่วงเวลาท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
บ่อยท่ีสุด กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.550 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

แหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
บ่อยท่ีสุด กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

14.3 0.583 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ  

กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
0.0 0.081 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

20.0 0.010* มีความสัมพนัธ์ 
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ตารางที ่4.90 (ต่อ) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื ต่อการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมือง

ส าเร็จรูป กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ร้อยละของจ านวน 
Cell ทีม่ีความถี่ที่
คาดหวงัน้อยกว่า 5 

p-value การแปลผล 

พฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.985 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ความรู้สึกท่ีมีต่อเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
ท่ีซ้ือมาล่าสุด กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

25.0 0.949 ไม่แปลผล 

ความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมือง
ไปท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์ห้

แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.030* มีความสัมพนัธ์ 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.90 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ไดแ้ก่ เหตุผลของการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ผูใ้ห้ขอ้มูล 
และค าแนะน า เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด และความรู้สึกท่ีมีต่อเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมา
ล่าสุด กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่ 5 อยูม่ากกวา่ร้อยละ 20.0 
และเน่ืองจากไม่สามารถจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ได ้ดงันั้นการทดสอบไควส์แคร์ไม่ควรถูกน ามาใช ้ 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
ต่อคร้ัง กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ถึงแมว้่าจะมีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่ 5 มากกว่า
ร้อยละ 20.0 แต่สามารถจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ได ้โดยน าค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 1,501 ถึง 2,000 บาท 2,001 
ถึง 2,500 บาท และมากกว่า 2,500 บาท มาจดักลุ่มเขา้ไวด้ว้ยกนั ท าให้ไดจ้  านวน และร้อยละของ
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ เป็นดงัตารางท่ี 4.91 
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ตารางที่ 4.91 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง หลงัจดั
กลุ่มขอ้มูลใหม ่
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการซ้ือเส้ือผ้า
พืน้เมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง 
หลงัจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ 

กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 
กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 500 บาท 82 53.6 77 52.4 

501 ถึง 1,000 บาท 50 32.7 51 34.7 
1,001 ถึง 1,500 บาท 14 9.2 9 6.1 
มากกวา่ 1,500 บาท 7 4.6 10 6.8 

รวม 153 100.0 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.91 พบวา่ เม่ือจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ ท าให้ไม่มีจ  านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ี
คาดหวงันอ้ยกวา่ 5 อีกต่อไป จึงสามารถแปลผลการทดสอบไควส์แคร์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มไดอี้กคร้ัง ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.92 

ตารางที่ 4.92 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง และค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมตาม
แนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื ต่อการซ้ือเส้ือผ้า
พืน้เมืองส าเร็จรูป กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ร้อยละของจ านวน 
Cell ทีม่ีความถี่ที่
คาดหวงัน้อยกว่า 5 

p-value การแปลผล 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปต่อคร้ัง กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

50.0 0.879 ไม่แปลผล 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปต่อคร้ัง หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม ่ 

กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
0.0 0.645 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.90 และ 4.92 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ไดแ้ก่ ประเภทของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ
บ่อยท่ีสุด จ านวนคร้ังท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ียต่อปี จ  านวนเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 
เฉล่ียต่อคร้ัง ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ ช่วงเวลา
ท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด แหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด การคน้หาขอ้มูล
เก่ียวกับเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่ 5 ไม่เกินร้อยละ 20.0 
ดงันั้นการทดสอบไควส์แคร์สามารถน ามาใชไ้ด ้แต่เน่ืองจากค่านยัส าคญัทางสถิติมีค่าเท่ากบั 0.750, 
0.422, 0.187, 0.550, 0.583, 0.081 และ 0.985 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึง
ตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) แสดงวา่ พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ไดแ้ก่ ประเภทของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด จ านวนคร้ังท่ีซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ียต่อปี จ  านวนเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ เฉล่ียต่อคร้ัง ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการ
ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ัง หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ ช่วงเวลาท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อย
ท่ีสุด แหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
ก่อนการซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ไม่มีความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.90 พบว่า พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
และความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงค์ให้แต่งกาย
ดว้ยชุดพื้นเมือง กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่ 5 ไม่เกินร้อยละ 
20.0 ดงันั้นการทดสอบไควส์แคร์สามารถน ามาใชไ้ด ้และเน่ืองจากค่านยัส าคญัทางสถิติมีค่าเท่ากบั 
0.010 และ 0.030 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป และความร่วมมือในการ
สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง มี
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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16.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป กับผู้บริโภคทั้งสอง
กลุ่ม 

H0: แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
H1: แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ตารางที ่4.93 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป กบัผูบ้ริโภคทั้ง
สองกลุ่ม 

แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัเส้ือผ้า
พืน้เมืองส าเร็จรูป 

กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 
กลุ่มผู้บริโภคที่

ตระหนักถึงแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ส่ือโทรทศัน์  
หรือวทิย ุ

7 8.0 5 5.7 12 13.6 

ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 
หนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร 

0 0.0 4 4.5 4 4.5 

งานแสดงสินคา้  
หรือนิทรรศการ 

7 8.0 19 21.6 26 29.5 

แหล่งบุคคล เช่น บุคคล
ใกลชิ้ด หรือผูมี้ความรู้ 

11 12.5 17 19.3 28 9.0 

อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์ 
หรือสังคมออนไลน์ 

13 14.8 5 5.7 18 20.5 

รวม 38 43.2 50 56.8 88 100.0 
χ

2 เท่ากบั 13.324 df เท่ากบั 4 และ p-value เท่ากบั 0.010* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.93 พบวา่ ค่าไควส์แคร์มีค่าเท่ากบั 13.324 และ df เท่ากบั 4 โดยมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.010 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป มี
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากอินเทอร์เน็ต 
เวบ็ไซต ์หรือสังคมออนไลน์ เป็นจ านวน 13 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 14.8 รองลงมาคือ จากแหล่ง
บุคคล เช่น บุคคลใกลชิ้ด หรือผูมี้ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 12.5 จากส่ือโทรทศัน์ หรือวิทยุ กบังานแสดง
สินคา้ หรือนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ 8.0 เท่ากนั และจากส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร 
คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดบั 

ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากงานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ เป็นจ านวน 19 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
21.6 รองลงมาคือ จากแหล่งบุคคล เช่น บุคคลใกล้ชิด หรือผูมี้ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 19.3 จากส่ือ
โทรทศัน์ หรือวิทยุ กบัอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์หรือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 5.7 เท่ากนั และจาก
ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 
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16.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผ้าพืน้เมืองไปท างาน ในกรณีที่ไม่มี
โครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพืน้เมือง กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H0: ความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์ห้แต่ง
กายดว้ยชุดพื้นเมือง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H1: ความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์ห้แต่ง
กายดว้ยชุดพื้นเมือง มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ตารางที่ 4.94 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน ใน
กรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์หแ้ต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ความร่วมมือในการสวมใส่
เส้ือผ้าพืน้เมืองไปท างาน 

กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 
กลุ่มผู้บริโภคที่

ตระหนักถึงแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมือง 

ไปท างาน 
45 15.0 47 15.7 92 30.7 

ไม่สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมือง 
ไปท างาน 

24 8.0 9 3.0 33 11.0 

สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมือง 
ไปท างานบา้งในบางโอกาส 

84 28.0 91 30.3 175 58.3 

รวม 153 51.0 147 49.0 300 100.0 
χ

2 เท่ากบั 7.024 df เท่ากบั 2 และ p-value เท่ากบั 0.030* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.94 พบวา่ ค่าไควส์แคร์มีค่าเท่ากบั 7.024 และ df เท่ากบั 2 โดยมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.030 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไป
ท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์ห้แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสอง
กลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ประสงค์ท่ีจะสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งในบาง
โอกาส เป็นจ านวน 84 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาคือ สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน คิด
เป็นร้อยละ 15.0 และไม่สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดบั 

ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ประสงคท่ี์จะสวมใส่
เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งในบางโอกาส เป็นจ านวน 91 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาคือ 
สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 15.7 และไม่สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน คิดเป็น
ร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่17 การวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มี
อทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

17.1 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

H0: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.95 แสดงความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances Equal 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F p-value t df 
p-value 

(2-tailed) 
1) คุณภาพของเน้ือผา้ 

6.270 0.013* 
Assumed -0.802 298 0.423 

Not Assumed -0.800 291.119 0.425 
2) คุณภาพการตดัเยบ็ 

1.226 0.269 
Assumed -2.099 298 0.037* 

Not Assumed -2.103 297.638 0.036 
3) สีสัน และลวดลาย 

3.372 0.067 
Assumed -2.798 298 0.005* 

Not Assumed -2.797 297.085 0.005 
4) การออกแบบ เช่น 
ความสวยงาม ความ
ทนัสมยั 

0.107 0.743 
Assumed -1.917 298 0.056 

Not Assumed -1.917 297.812 0.056 

5) ความหลากหลาย
ของสินคา้ เช่น ขนาด 

0.620 0.432 
Assumed -1.547 298 0.123 

Not Assumed -1.545 293.334 0.123 
6) ตรายีห่้อของ
ทอ้งถ่ิน 

2.070 0.151 
Assumed -0.735 298 0.463 

Not Assumed -0.733 290.420 0.464 

 



 

 121  

ตารางที ่4.95 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances Equal 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F p-value t df 
p-value 

(2-tailed) 

7) ตราสัญลกัษณ์ และ
เคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพ เช่น 
เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์
โอทอป ตรานกยงู
พระราชทาน 

6.956 0.009* 

Assumed -1.587 298 0.114 

Not Assumed -1.582 285.753 0.115 

8) ประโยชน์ใชส้อย  
0.834 0.362 

Assumed -3.341 298 0.001* 
Not Assumed -3.342 297.891 0.001 

9) การดูแลรักษา 
1.072 0.301 

Assumed -2.854 298 0.005* 
Not Assumed -2.856 297.996 0.005 

10) ความสบายในการ
สวมใส่ 

0.001 0.980 
Assumed -2.474 298 0.014* 

Not Assumed -2.477 297.918 0.014 
11) ผลิตมาจากวตัถุดิบ
ตามธรรมชาติ 

1.840 0.176 
Assumed -5.815 298 0.000* 

Not Assumed -5.820 297.987 0.000 
12) การใชว้ตัถุดิบท่ีหา
ไดใ้นทอ้งถ่ิน 

1.678 0.196 
Assumed -6.170 298 0.000* 

Not Assumed -6.159 292.659 0.000 
13) กระบวนการผลิต
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การยอ้มสีดว้ยวสัดุ
ธรรมชาติท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3.174 0.076 

Assumed -4.917 298 0.000* 

Not Assumed -4.917 297.465 0.000 

14) การใชแ้รงงานคน
ในทอ้งถ่ินใน
กระบวนการผลิต 

0.208 0.649 
Assumed -4.900 298 0.000* 

Not Assumed -4.897 296.597 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มดว้ย Independent-Samples T Test นั้น 
ก่อนอ่ืนจะตอ้งมีการทดสอบการกระจายของขอ้มูลวา่แตกต่างกนัหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานทาง
สถิติดงัน้ี 

H0: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.95 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ คุณภาพการตดัเยบ็ สีสัน และลวดลาย การ
ออกแบบ เช่น ความสวยงาม ความทนัสมยั ความหลากหลายของสินคา้ เช่น ขนาด ตรายี่ห้อของ
ทอ้งถ่ิน ประโยชน์ใชส้อย การดูแลรักษา ความสบายในการสวมใส่ ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ 
การใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ยวสัดุ
ธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และการใชแ้รงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต มีค่า
นยัส าคญัทางสถิติของ Levene’s Test เท่ากบั 0.269, 0.067, 0.743, 0.432, 0.151, 0.362, 0.301, 0.980, 
0.176, 0.196, 0.076 และ 0.649 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั จึงใช้ค่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว 
Equal Variances Assumed โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ คุณภาพการตดัเยบ็ สีสัน และลวดลาย ประโยชน์ใช้
สอย การดูแลรักษา ความสบายในการสวมใส่ ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ การใชว้ตัถุดิบท่ีหาได้
ในทอ้งถ่ิน กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การยอ้มสีด้วยวสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และการใชแ้รงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต มีค่านยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.037, 0.005, 0.001, 0.005, 0.014, 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ 
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ คุณภาพการตดัเย็บ สีสัน และลวดลาย 
ประโยชน์ใชส้อย การดูแลรักษา ความสบายในการสวมใส่ ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ การใช้
วตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ยวสัดุธรรมชาติ
ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และการใชแ้รงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การออกแบบ เช่น ความสวยงาม ความทนัสมยั ความหลากหลาย
ของสินคา้ เช่น ขนาด และตรายีห่อ้ของทอ้งถ่ิน มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.056, 0.123 และ 0.463 
ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การออกแบบ เช่น 
ความสวยงาม ความทนัสมยั ความหลากหลายของสินคา้ เช่น ขนาด และตรายี่ห้อของทอ้งถ่ิน ไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ คุณภาพของเน้ือผา้ ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น 
เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์โอทอป ตรานกยูงพระราชทาน มีค่านัยส าคญัทางสถิติของ Levene’s Test 
เท่ากบั 0.013 และ 0.009 ตามล าดบั ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่ม
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั จึงใชค้่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว Equal 
Variances Not Assumed โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ คุณภาพของเน้ือผา้ ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมาย
รับรองคุณภาพ เช่น เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์โอทอป ตรานกยูงพระราชทาน มีค่านยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.425 และ 0.115 ตามล าดบั ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืน ได้แก่ คุณภาพของเน้ือผา้ ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น เคร่ืองหมาย
ผลิตภณัฑโ์อทอป ตรานกยงูพระราชทาน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.96 แสดงการแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ p-value การแปลผล 

1) คุณภาพของเน้ือผา้ 0.425 ไม่แตกต่างกนั 
2) คุณภาพการตดัเยบ็ 0.037* แตกต่างกนั 
3) สีสัน และลวดลาย 0.005* แตกต่างกนั 
4) การออกแบบ เช่น ความสวยงาม ความทนัสมยั 0.056 ไม่แตกต่างกนั 
5) ความหลากหลายของสินคา้ เช่น ขนาด 0.123 ไม่แตกต่างกนั 
6) ตรายีห่้อของทอ้งถ่ิน 0.463 ไม่แตกต่างกนั 
7) ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น เคร่ืองหมาย
ผลิตภณัฑโ์อทอป ตรานกยงูพระราชทาน  

0.115 ไม่แตกต่างกนั 

8) ประโยชน์ใชส้อย  0.001* แตกต่างกนั 
9) การดูแลรักษา 0.005* แตกต่างกนั 
10) ความสบายในการสวมใส่ 0.014* แตกต่างกนั 
11) ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ 0.000* แตกต่างกนั 
12) การใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 0.000* แตกต่างกนั 
13) กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ย
วสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

0.000* แตกต่างกนั 

14) การใชแ้รงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต 0.000* แตกต่างกนั 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.96 พบวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ คุณภาพ
ของเน้ือผา้ การออกแบบ เช่น ความสวยงาม ความทนัสมยั ความหลากหลายของสินคา้ เช่น ขนาด 
ตรายี่ห้อทอ้งถ่ิน ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์โอทอป 
ตรานกยงูพระราชทาน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ คุณภาพการตดัเยบ็ สีสัน และลวดลาย 
ประโยชน์ใชส้อย การดูแลรักษา ความสบายในการสวมใส่ ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ การใช้
วตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ยวสัดุธรรมชาติ
ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และการใชแ้รงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.97 
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ตารางที่ 4.97 แสดงค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ซ่ึง
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

คุณภาพการตดัเยบ็ 
4.00 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.20 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

สีสัน และลวดลาย 
4.00 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.24 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

ประโยชน์ใชส้อย 
3.89 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.20 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

การดูแลรักษา 
3.78 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.06 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

ความสบายในการสวมใส่ 
4.20 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.42 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
ผลิตมาจากวตัถุดิบตาม

ธรรมชาติ 
3.62 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.14 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
การใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดใ้น

ทอ้งถ่ิน 
3.45 

(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 
3.97 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
กระบวนการผลิตเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
ยอ้มสีดว้ยวสัดุธรรมชาติท่ี

ไม่เป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.58 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

4.07 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

การใชแ้รงงานคนใน
ทอ้งถ่ินในกระบวนการ

ผลิต 

3.35 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.83 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.97 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ
ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความสบายใน
การสวมใส่ (ค่าเฉล่ีย 4.20) คุณภาพการตดัเยบ็ กบัสีสัน และลวดลาย (ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั) ประโยชน์
ใชส้อย (ค่าเฉล่ีย 3.89) การดูแลรักษา (ค่าเฉล่ีย 3.78) ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 3.62) 
และกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ยวสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดับความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ใน
ระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การใช้วตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 
(ค่าเฉล่ีย 3.45) และการใชแ้รงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความสบาย
ในการสวมใส่ (ค่าเฉล่ีย 4.42) สีสัน และลวดลาย (ค่าเฉล่ีย 4.24) คุณภาพการตดัเยบ็ กบัประโยชน์ใช้
สอย (ค่าเฉล่ีย 4.20 เท่ากนั) ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.14) กระบวนการผลิตเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ยวสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.07) 
การดูแลรักษา (ค่าเฉล่ีย 4.06) การใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.97) และการใชแ้รงงานคน
ในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 
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17.2 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาที่มี
อทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

H0: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักับปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.98 แสดงความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านราคา 

Levene’s Test for 
Equality of Variances Equal 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F p-value t df 
p-value 

(2-tailed) 
1) ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพสินคา้ 

0.190 0.663 
Assumed -1.132 298 0.258 

Not Assumed -1.131 295.669 0.259 
2) ราคาสอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจ 

0.516 0.473 
Assumed -1.311 298 0.191 

Not Assumed -1.311 296.679 0.191 
3) ราคาเท่ากบัราคา
ในตลาดของเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป
ทัว่ไป 

1.021 0.313 
Assumed -2.689 298 0.008* 

Not Assumed -2.687 296.640 0.008 

4) ความชดัเจนของ
ป้ายแสดงราคา 

0.745 0.389 
Assumed -2.131 298 0.034* 

Not Assumed -2.124 287.281 0.035 
5) การต่อรองราคา 

0.432 0.512 
Assumed -1.750 298 0.081 

Not Assumed -1.747 293.716 0.082 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มดว้ย Independent-Samples T Test นั้น 
ก่อนอ่ืนจะตอ้งมีการทดสอบการกระจายของขอ้มูลวา่แตกต่างกนัหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานทาง
สถิติดงัน้ี 

H0: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.98 พบว่า ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ราคา
สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ ราคาเท่ากับราคาในตลาดของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป ความ
ชดัเจนของป้ายแสดงราคา และการต่อรองราคา มีค่านัยส าคญัทางสถิติของ Levene’s Test เท่ากบั 
0.663, 0.473, 0.313, 0.389 และ 0.512 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้ง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั จึงใช้ค่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว 
Equal Variances Assumed โดยปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไดแ้ก่ ราคาเท่ากบัราคาในตลาดของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
ทัว่ไป และความชดัเจนของป้ายแสดงราคา มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.008 และ 0.034 ตามล าดบั 
ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักับปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ราคาเท่ากบัราคาในตลาด
ของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป และความชดัเจนของป้ายแสดงราคา แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05  

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ และการ
ต่อรองราคา มีค่านัยส าคญัทางสถิติเท่ากับ 0.258, 0.191 และ 0.081 ตามล าดับ ซ่ึงมากกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ 
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ราคาสอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจ และการต่อรองราคา ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.99 แสดงการแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านราคา p-value การแปลผล 
1) ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 0.258 ไม่แตกต่างกนั 
2) ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ 0.191 ไม่แตกต่างกนั 
3) ราคาเท่ากบัราคาในตลาดของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป 0.008* แตกต่างกนั 
4) ความชดัเจนของป้ายแสดงราคา 0.034* แตกต่างกนั 
5) การต่อรองราคา 0.081 ไม่แตกต่างกนั 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.99 พบว่า ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ และการต่อรองราคา ไม่แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ราคาเท่ากบัราคาในตลาดของเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปทัว่ไป และความชดัเจนของป้ายแสดงราคา แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดย
มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.100 
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ตารางที่ 4.100 แสดงค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ซ่ึง
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยด้านราคา 
กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ราคาเท่ากบัราคาในตลาดของ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป 

3.78 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

4.05 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

ความชดัเจนของป้ายแสดงราคา 
3.84 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.09 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.100 พบวา่ ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ
ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความชดัเจน
ของป้ายแสดงราคา (ค่าเฉล่ีย 3.84) และราคาเท่ากบัราคาในตลาดของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีระดับความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความชดัเจน
ของป้ายแสดงราคา (ค่าเฉล่ีย 4.09) และราคาเท่ากบัราคาในตลาดของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) ตามล าดบั 
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17.3 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคที่
ยัง่ยนื 

H0: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.101 แสดงความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

Levene’s Test for 
Equality of Variances Equal 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F p-value t df 
p-value 

(2-tailed) 
1) ความน่าเช่ือถือของ
ร้านคา้  

0.353 0.553 
Assumed -0.959 298 0.338 

Not Assumed -0.957 289.331 0.340 
2) ความสะดวกใน
การเดินทางไปยงั
ร้านคา้ 

3.721 0.055 
Assumed -2.334 298 0.020* 

Not Assumed -2.329 292.291 0.021 

3) ส่ิงอ  านวยความ
สะดวก เช่น สถานท่ี
จอดรถ หอ้งน ้า 

0.585 0.445 
Assumed -2.126 298 0.034* 

Not Assumed -2.118 282.195 0.035 

4) การตกแต่งภายใน
ร้านคา้ 

2.495 0.115 
Assumed -3.156 298 0.002* 

Not Assumed -3.146 287.239 0.002 
5) การจดัวางสินคา้
ภายในร้านคา้ 

0.115 0.735 
Assumed -3.509 298 0.001* 

Not Assumed -3.503 292.431 0.001 
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ตารางที ่4.101 (ต่อ) 

ปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

Levene’s Test for 
Equality of Variances Equal 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F p-value t df 
p-value 

(2-tailed) 
6) การรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และ
ธรรมชาติโดยรอบ
ร้านคา้ 

0.471 0.493 
Assumed -3.747 298 0.000* 

Not Assumed -3.739 291.781 0.000 

7) การอนุรักษ ์และ
ประหยดัพลงังาน เช่น 
การใชห้ลอดประหยดั
ไฟ การปิดไฟเม่ือไม่
ใชง้าน 

6.460 0.012* 

Assumed -3.703 298 0.000 

Not Assumed -3.686 277.028 0.000* 

8) การจา้งแรงงานคน
ในทอ้งถ่ินในร้านคา้ 
เช่น พนกังานขายหนา้
ร้าน พนกังานคิดเงิน 

0.209 0.648 
Assumed -4.938 298 0.000* 

Not Assumed -4.935 296.640 0.000 

9) จ าหน่ายในร้านคา้
ชุมชน 

1.866 0.173 
Assumed -3.780 298 0.000* 

Not Assumed -3.769 288.436 0.000 
10) จ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ 

8.491 0.004* 
Assumed -1.264 298 0.207 

Not Assumed -1.260 285.243 0.209 
11) สั่งซ้ือผา่น
อินเทอร์เน็ตได ้

0.312 0.577 
Assumed -0.821 298 0.413 

Not Assumed -0.820 296.701 0.413 
12) รูปแบบการช าระ
เงิน เช่น การช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต 

1.015 0.314 
Assumed 0.496 298 0.620 

Not Assumed 0.495 294.164 0.621 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มดว้ย Independent-Samples T Test นั้น 
ก่อนอ่ืนจะตอ้งมีการทดสอบการกระจายของขอ้มูลวา่แตกต่างกนัหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานทาง
สถิติดงัน้ี 

H0: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.101 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ 
ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องน ้ า การ
ตกแต่งภายในร้านคา้ การจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ การรักษาส่ิงแวดล้อม และธรรมชาติโดยรอบ
ร้านคา้ การจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขายหนา้ร้าน พนกังานคิดเงิน จ าหน่าย
ในร้านคา้ชุมชน สั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ตได ้และรูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
มีค่านยัส าคญัทางสถิติของ Levene’s Test เท่ากบั 0.553, 0.055, 0.445, 0.115, 0.735, 0.493, 0.648, 
0.173, 0.577 และ 0.314 ตามล าดบั ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั จึงใช้ค่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว 
Equal Variances Assumed โดยปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางไปยงั
ร้านคา้ ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ หอ้งน ้า การตกแต่งภายในร้านคา้ การจดัวางสินคา้
ภายในร้านคา้ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติโดยรอบร้านคา้ การจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินใน
ร้านคา้ เช่น พนกังานขายหน้าร้าน พนกังานคิดเงิน และจ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน มีค่านยัส าคญัทาง
สถิติเท่ากบั 0.020, 0.034, 0.002, 0.001, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ซ่ึงน้อยกว่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ 
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเดินทางไปยงั
ร้านคา้ ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ หอ้งน ้า การตกแต่งภายในร้านคา้ การจดัวางสินคา้
ภายในร้านคา้ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติโดยรอบร้านคา้ การจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินใน
ร้านคา้ เช่น พนกังานขายหนา้ร้าน พนกังานคิดเงิน และจ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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ส าหรับปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ สั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ตได ้
และรูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.338, 0.413 
และ 0.620 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ สั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ตได ้และรูปแบบการช าระเงิน เช่น การ
ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การอนุรักษ์ และประหยดัพลงังาน เช่น การใช้หลอดประหยดั
ไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใช้งาน และจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ มีค่านัยส าคญัทางสถิติของ Levene’s 
Test เท่ากบั 0.012 และ 0.004 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่ม
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั จึงใชค้่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว Equal 
Variances Not Assumed โดยปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไดแ้ก่ การอนุรักษ์ และประหยดัพลงังาน เช่น 
การใช้หลอดประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใชง้าน มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การอนุรักษ์ และประหยดั
พลงังาน เช่น การใช้หลอดประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใช้งาน แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ จ  าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ มีค่านยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.209 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ 
จ  าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่4.102 แสดงการแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย p-value การแปลผล 

1) ความน่าเช่ือถือของร้านคา้  0.338 ไม่แตกต่างกนั 
2) ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ 0.020* แตกต่างกนั 
3) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ หอ้งน ้า 0.034* แตกต่างกนั 
4) การตกแต่งภายในร้านคา้ 0.002* แตกต่างกนั 
5) การจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ 0.001* แตกต่างกนั 
6) การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติโดยรอบร้านคา้ 0.000* แตกต่างกนั 
7) การอนุรักษ ์และประหยดัพลงังาน เช่น การใชห้ลอดประหยดัไฟ 
การปิดไฟเม่ือไม่ใชง้าน 

0.000* แตกต่างกนั 

8) การจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขายหนา้
ร้าน พนกังานคิดเงิน 

0.000* แตกต่างกนั 

9) จ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน 0.000* แตกต่างกนั 
10) จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ 0.209 ไม่แตกต่างกนั 
11) สั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ตได ้ 0.413 ไม่แตกต่างกนั 
12) รูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 0.620 ไม่แตกต่างกนั 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.102 พบว่า ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ จ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ สั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ตได ้และ
รูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ ความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัร้านคา้ ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องน ้ า การตกแต่งภายในร้านคา้ 
การจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติโดยรอบร้านคา้ การอนุรักษ์ และ
ประหยดัพลังงาน เช่น การใช้หลอดประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใช้งาน การจ้างแรงงานคนใน
ทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขายหนา้ร้าน พนกังานคิดเงิน และจ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.103 
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ตารางที่ 4.103 แสดงค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัย 
ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 
กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ความสะดวกในการเดินทาง
ไปยงัร้านคา้ 

3.96 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

4.18 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
สถานท่ีจอดรถ ห้องน ้า 

3.65 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

3.89 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

การตกแต่งภายในร้านคา้ 
3.39 

(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 
3.69 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
การจดัวางสินคา้ภายใน

ร้านคา้ 
3.53 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
3.85 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ
ธรรมชาติโดยรอบร้านคา้ 

3.41 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.82 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

การอนุรักษ ์และประหยดั
พลงังาน เช่น การใชห้ลอด
ประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือ

ไม่ใชง้าน 

3.26 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.69 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

การจา้งแรงงานคนใน
ทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น 
พนกังานขายหนา้ร้าน 

พนกังานคิดเงิน 

3.20 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.73 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

จ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน 
3.31 

(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 
3.69 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.103 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดบัความส าคญั
ต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้า (ค่าเฉล่ีย 3.65) และการจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภค
ทัว่ไป ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ
ธรรมชาติโดยรอบร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.41) การตกแต่งภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.39) จ าหน่ายในร้านคา้
ชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.31) การอนุรักษ ์และประหยดัพลงังาน เช่น การใชห้ลอดประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือ
ไม่ใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.26) และการจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขายหน้าร้าน 
พนกังานคิดเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.20) ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ 
ห้องน ้ า (ค่าเฉล่ีย 3.89) การจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ
ธรรมชาติโดยรอบร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.82) การจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขาย
หน้าร้าน พนกังานคิดเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.73) และการตกแต่งภายในร้านคา้ การอนุรักษ์ และประหยดั
พลงังาน เช่น การใชห้ลอดประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใชง้าน กบัจ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน (ค่าเฉล่ีย 
3.69 เท่ากนั) ตามล าดบั  
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17.4 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคที่
ยัง่ยนื 

H0: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.104 แสดงความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภค
ท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริม
การตลาด 

Levene’s Test for 
Equality of Variances Equal 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F p-value t df 
p-value 

(2-tailed) 
1) การโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์

7.807 0.006* 
Assumed -1.380 298 0.169 

Not Assumed -1.375 283.359 0.170 

2) การประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ 

6.011 0.015* 
Assumed -1.123 298 0.263 

Not Assumed -1.119 286.950 0.264 
3) การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย เช่น 
การชิงรางวลั การให้
ส่วนลด การใหข้อง
แถมต่างๆ 

6.179 0.013* 

Assumed -1.337 298 0.182 

Not Assumed -1.333 288.828 0.184 

4) การใหสิ้ทธิพิเศษ
กบัลูกคา้ประจ า 

4.199 0.041* 
Assumed -1.409 298 0.160 

Not Assumed -1.404 284.212 0.161 
5) การให้ขอ้มูลโดย
พนกังานขาย 

0.843 0.359 
Assumed -3.589 298 0.000* 

Not Assumed -3.577 285.619 0.000 
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ตารางที ่4.104 (ต่อ) 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

Levene’s Test for 
Equality of Variances Equal 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F p-value t df 
p-value 

(2-tailed) 
6) มนุษยสัมพนัธ ์
และการใหบ้ริการ
ของพนกังานขาย 

1.043 0.308 
Assumed -3.344 298 0.001* 

Not Assumed -3.342 296.470 0.001 

7) ร้านคา้มีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม เช่น 
การแจกทุนการศึกษา
ใหผู้ด้อ้ยโอกาส การ
บริจาคเงินช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติั
ต่างๆ 

13.961 0.000* 

Assumed -3.322 298 0.001 

Not Assumed -3.308 280.369 0.001* 

8) ร้านคา้ให้
ความส าคญักบั
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
จดักิจกรรมฟ้ืนฟู
ธรรมชาติ การจดั
กิจกรรมปลูกป่า 

8.914 0.003* 

Assumed -4.582 298 0.000 

Not Assumed -4.568 287.276 0.000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มดว้ย Independent-Samples T Test นั้น 
ก่อนอ่ืนจะตอ้งมีการทดสอบการกระจายของขอ้มูลวา่แตกต่างกนัหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานทาง
สถิติดงัน้ี 

H0: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.104 พบว่า ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลโดยพนกังาน
ขาย และมนุษยสัมพนัธ์ และการใหบ้ริการของพนกังานขาย มีค่านยัส าคญัทางสถิติของ Levene’s Test 
เท่ากับ 0.359 และ 0.308 ตามล าดับ ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงต้องยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั จึงใช้ค่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว 
Equal Variances Assumed โดยปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย และ
มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 และ 0.001 
ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การให้
ขอ้มูลโดยพนกังานขาย และมนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ั่งยืน ได้แก่ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงรางวลั การให้ส่วนลด การให้
ของแถมต่างๆ การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าประจ า ร้านค้ามีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจก
ทุนการศึกษาให้ผูด้้อยโอกาส  การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติต่างๆ และร้านค้าให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า มีค่านยัส าคญั
ทางสถิติของ Levene’s Test เท่ากบั 0.006, 0.015, 0.013, 0.041, 0.000 และ 0.003 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ย
กว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงวา่ การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั จึงใชค้่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว Equal 
Variances Not Assumed โดยปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น 
การแจกทุนการศึกษาให้ผูด้อ้ยโอกาส การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ และร้านคา้ให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า มีค่านยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากบั 0.001 และ 0.000 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไดแ้ก่ ร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการศึกษาให้ผูด้อ้ยโอกาส 
การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ และร้านคา้ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดั
กิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ หนงัสือพิมพ ์การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงรางวลั การให้ส่วนลด การให้
ของแถมต่างๆ และการให้สิทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า มีค่านัยส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.170, 0.264, 
0.184 และ 0.161 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุหนงัสือพิมพ ์การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงรางวลั การให้ส่วนลด การให้ของแถมต่างๆ และการให้สิทธิ
พิเศษกบัลูกคา้ประจ า ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่4.105 แสดงการแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด p-value การแปลผล 

1) การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุหนงัสือพิมพ ์ 0.170 ไม่แตกต่างกนั 
2) การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 0.264 ไม่แตกต่างกนั 
3) การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 0.184 ไม่แตกต่างกนั 
4) การใหสิ้ทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า เช่น การชิงรางวลั การให้
ส่วนลด การใหข้องแถมต่างๆ 

0.161 ไม่แตกต่างกนั 

5) การใหข้อ้มูลโดยพนกังานขาย 0.000* แตกต่างกนั 
6) มนุษยสัมพนัธ์ และการใหบ้ริการของพนกังานขาย 0.001* แตกต่างกนั 
7) ร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการศึกษาให้
ผูด้อ้ยโอกาส การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ 

0.001* แตกต่างกนั 

8) ร้านคา้ใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟู
ธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า 

0.000* แตกต่างกนั 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.105 พบว่า ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืน การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงรางวลั การให้ส่วนลด การให้ของแถมต่างๆ และการให้สิทธิ
พิเศษกบัลูกคา้ประจ า ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักับปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย 
มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย ร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจก
ทุนการศึกษาให้ผูด้้อยโอกาส  การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติต่างๆ และร้านค้าให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.106 
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ตารางที ่4.106 แสดงค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื ซ่ึงผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 
กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

การใหข้อ้มูล 
โดยพนกังานขาย 

3.46 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.86 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

มนุษยสัมพนัธ์ และการ
ใหบ้ริการของพนกังานขาย 

3.70 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

4.07 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

ร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม เช่น การแจก
ทุนการศึกษาให้

ผูด้อ้ยโอกาส การบริจาค
เงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติัต่างๆ 

3.09 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.50 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

ร้านคา้ใหค้วามส าคญักบั
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดั
กิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
การจดักิจกรรมปลูกป่า 

3.08 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.64 
 (มีความส าคญัในระดบัมาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.106 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อ
การตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ในระดบัมาก ได้แก่ มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของ
พนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.70)  

ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภค
ทัว่ไป ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลโดยพนกังาน
ขาย (ค่าเฉล่ีย 3.46) ร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการศึกษาให้ผูด้อ้ยโอกาส การ
บริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.09) และร้านคา้ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า (ค่าเฉล่ีย 3.08) ตามล าดบั 
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ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 4.07) การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) ร้านคา้ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดล้อม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดั
กิจกรรมปลูกป่า (ค่าเฉล่ีย 3.64) และร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการศึกษาให้
ผูด้อ้ยโอกาส การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั  
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ส่วนที ่18 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที ่4.107 แสดงจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ จ านวน 

1) ควรพฒันาใหเ้ส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 3 
2) ควรผลิตเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปโดยใชว้ตัถุดิบตามธรรมชาติ 4 
3) ควรผลิตเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปโดยใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ิน เพื่อทดแทนการน าเขา้
วตัถุดิบจากต่างประเทศ  

4 

4) ควรใชสี้ธรรมชาติในกระบวนการผลิตเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป และหลีกเล่ียงการ
ใชส้ารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อผูใ้ช ้

4 

5) ควรออกแบบเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปใหท้นัสมยั แต่ยงัคงความเป็นไทย และมี
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 

4 

6) ควรออกแบบเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปใหมี้สีสันสวมงาม 1 
7) ควรตดัเยบ็เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป โดยช่างตดัเยบ็ท่ีมีฝีมือ เพื่อใหไ้ดเ้ส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีมีคุณภาพ 

3 

8) เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปควรใส่สบาย ใส่แลว้ไม่ร้อน 2 
9) ควรผลิตเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปดว้ยวธีิท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน 

4 

10) ควรใชแ้รงงานในชุมชน ในการผลิตเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 3 
11) ควรอนุรักษเ์ส้ือผา้พื้นเมืองไว ้เพื่อไม่ให้เอกลกัษณ์ ประเพณี และวฒันธรรมสูญ
หายไปจากทอ้งถ่ิน  

9 

12) ควรมีการรณรงค ์และสนบัสนุนโดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้คนสวมใส่เส้ือผา้
พื้นเมืองกนัมากข้ึน 

4 

13) ควรตั้งราคาขายเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพ ไม่แพง
จนเกินไป และไม่เอาเปรียบลูกคา้ 

6 

14) เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีตั้งราคาขายไวสู้ง แต่ถา้มีคุณภาพดี ลูกคา้ก็ยนิดีท่ีจะจ่าย 1 
15) เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปควรหาซ้ือไดง่้าย 2 
16) พนกังานขายควรใหบ้ริการดว้ยวาจาสุภาพ 1 
17) พนกังานขายควรใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัลูกคา้ 1 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.107 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะมากท่ีสุดว่า ควร
อนุรักษเ์ส้ือผา้พื้นเมืองไว ้เพื่อไม่ให้เอกลกัษณ์ ประเพณี และวฒันธรรมสูญหายไปจากทอ้งถ่ิน เป็น
จ านวน 9 ราย รองลงมาคือ ควรตั้งราคาขายเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปให้เหมาะสมกบัคุณภาพ ไม่แพง
จนเกินไป และไม่เอาเปรียบลูกคา้ จ  านวน 6 รายเท่ากนั ควรผลิตเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปโดยใช้
วตัถุดิบตามธรรมชาติ ควรผลิตเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปโดยใช้วตัถุดิบในทอ้งถ่ิน เพื่อทดแทนการ
น าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ ควรใช้สีธรรมชาติในกระบวนการผลิตเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป และ
หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อผูใ้ช ้ควรออกแบบเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปให้ทนัสมยั แต่
ยงัคงความเป็นไทย และมีเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ควรผลิตเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปดว้ยวิธีท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม และค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน กบัควรมีการรณรงค ์และสนบัสนุนโดยทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อให้คนสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองกนัมากข้ึน จ านวน 4 รายเท่ากนั ควรพฒันาให้เส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ควรตดัเยบ็เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป โดยช่างตดัเยบ็ท่ีมีฝีมือ เพื่อให้
ได้เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีมีคุณภาพ กบัควรใช้แรงงานในชุมชน ในการผลิตเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป จ านวน 3 รายเท่ากนั เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปควรใส่สบาย ใส่แลว้ไม่ร้อน กบัเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปควรหาซ้ือไดง่้าย จ านวน 2 รายเท่ากนั และควรออกแบบเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปให้มีสีสัน
สวมงาม เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีตั้งราคาขายไวสู้ง แต่ถา้มีคุณภาพดี ลูกคา้ก็ยินดีท่ีจะจ่าย พนกังาน
ขายควรให้บริการด้วยวาจาสุภาพ กบัพนกังานขายควรให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัลูกคา้ จ านวน 1 ราย
เท่ากนั ตามล าดบั 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป โดยเก็บ
ขอ้มูลจากสตรีวยัท างานท่ีมีอายรุะหวา่ง 21 ถึง 50 ปี จากแหล่งชุมชน ตลาด บริษทัเอกชน และสถานท่ี
ราชการในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวนทั้งหมด 300 ราย ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้
คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป สามารถสรุปผลการศึกษาตามทฤษฎี และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งได้
ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 และ 2 ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ต่อการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 

2.1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิงท่ีอาศยั หรือท างานอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ร้อย
ละ 100.0) ซ่ึงมีอายุระหวา่ง 21 ถึง 38 ปี และ 39 ถึง 50 ปี ในจ านวนท่ีเท่ากนั (ร้อยละ 50.0 เท่ากนั) 
โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพโสด (ร้อยละ 50.0) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(ร้อยละ 45.7) และประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานมหาวิทยาลยั 
(ร้อยละ 27.3) ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,001 ถึง 20,000 บาท (ร้อยละ 45.0) 
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2.2 ผู้บริโภคซ้ืออะไร  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปประเภทเส้ือ (ร้อยละ 77.0) รองลงมา
คือ กระโปรง หรือผา้ซ่ิน (ร้อยละ 9.0) และกางเกง (ร้อยละ 8.7) ตามล าดบั 

2.3 ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เพื่อใช้สวมใส่ในท่ีท างาน (ร้อยละ 
54.7) รองลงมาคือ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และประเพณี (ร้อยละ 36.7) และเพื่อใช้สวมใส่
นอกเหนือจากท่ีท างาน (ร้อยละ 33.3) ตามล าดบั 

2.4 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชข้อ้มูล และค าแนะน าของตนเอง เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด (ร้อยละ 70.3) รองลงมาไดรั้บขอ้มูล และค าแนะน าจากเพื่อน 
(ร้อยละ 13.3) และจากพนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย (ร้อยละ 6.7) ตามล าดบั โดยผูท่ี้มีอิทธิพล
มากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตวัของ
ผูต้อบแบบสอบถามเอง (ร้อยละ 79.3) รองลงมาคือ เพื่อน (ร้อยละ 8.7) และพ่อ แม่ หรือผูป้กครอง 
(ร้อยละ 6.0) ตามล าดบั 

2.5 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปโดยมีช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน (ร้อยละ 
57.7) รองลงมาคือ ช่วงวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย ์หรืออาทิตย)์ (ร้อยละ 29.7) และช่วงวนัท างาน (จนัทร์-
ศุกร์ หรือจนัทร์-เสาร์) (ร้อยละ 7.0) ตามล าดบั 

2.6 ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้
พื้นเมืองบ่อยท่ีสุด (ร้อยละ 37.7) รองลงมาคือ ร้านคา้ส่งท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง (ร้อยละ 22.7) และ
แผงลอย ตลาดนดั หรือเปิดทา้ยขายของ (ร้อยละ 20.3) ตามล าดบั 
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2.7 ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ีย 1 คร้ังต่อปี (ร้อยละ 37.3) และ
ซ้ือเฉล่ียคร้ังละ 1 ตวั (ร้อยละ 52.3) โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ังอยูท่ี่
ไม่เกิน 500 บาท (ร้อยละ 53.0) ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ (ร้อยละ 70.7) ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ
ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากแหล่งบุคคล (ร้อยละ 31.8)  

พฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 
ซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก (ร้อยละ 44.0) โดยส่วนใหญ่รู้สึกพอใจกบัเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด (ร้อยละ 96.7) นอกจากน้ี หากไม่มีโครงการรณรงคใ์ห้แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประสงคท่ี์จะสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งในบางโอกาส (ร้อย
ละ 58.3) 

ส่วนที ่3 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.88 ซ่ึง
ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสบายในการสวมใส่ 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) รองลงมาคือ การออกแบบ เช่น ความสวยงาม ความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.21) และ
คุณภาพของเน้ือผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.14) ตามล าดบั  

3.2 ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.96 ซ่ึงปัจจยั
ย่อยด้านราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินค้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) รองลงมาคือ ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.06) และความชดัเจนของ
ป้ายแสดงราคา (ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามล าดบั  
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3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
รวมอยูท่ี่ 3.51 ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด
คือ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.07) รองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.91) และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ หอ้งน ้า (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั  

3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย
รวมอยูท่ี่ 3.40 ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด
คือ มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.88) รองลงมาคือ การให้ขอ้มูลโดย
พนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.66) และการใหสิ้ทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั  

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการซ้ือ และใช้ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปในด้านต่างๆ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ และใช้มีผลกระทบ
ทางบวก ดว้ยค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 0.87 ซ่ึงเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มในทางบวกเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.92, 0.86 และ 0.84 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่5 ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนืของผู้ตอบแบบสอบถาม  

5.1 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใน
ระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.92 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัขอ้ความยอ่ย
ท่ีวา่ มนุษยก์ าลงัท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือ มีความจ าเป็นท่ีผลิตภณัฑ์
ท่ีตนเองเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนัจะตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวิธีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
และถา้ทุกส่ิงยงัคงด าเนินไปในวถีิทางปัจจุบนั เราทุกคนจะประสบกบัความหายนะทางส่ิงแวดลอ้มใน
อนาคต (ค่าเฉล่ีย 4.14) ตามล าดบั 

5.2 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านเศรษฐกจิ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ ในระดบั
ไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.37 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัขอ้ความยอ่ยท่ีว่า 
เร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคญัต่อตนเอง เม่ือตนเองบริโภค หรืออุปโภคผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.26) 
รองลงมาคือ ตนเองหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมเป็นโทษต่อร่างกายมากเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
และตนเองใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑว์า่ตอ้งไม่มีสารเคมี (ค่าเฉล่ีย 4.06) ตามล าดบั  

5.3 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านสังคม ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นสังคม ในระดบัเห็น
ดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.70 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัขอ้ความยอ่ยท่ีวา่ เป็นส่ิง
ท่ีดีในการสนบัสนุนผูผ้ลิตภายในประเทศ โดยการซ้ือผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ 
ผูบ้ริโภคควรแสดงออกถึงความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนักบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.97) และมี
ความส าคัญส าหรับตนเองท่ีจะสนับสนุนผูผ้ลิตในท้องถ่ิน เม่ือตนเองซ้ือสินค้า (ค่าเฉล่ีย 3.96) 
ตามล าดบั  
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5.4 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใน
ระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.36 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัขอ้ความยอ่ย
ท่ีวา่ บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการเพื่อการอนุรักษน์ ้ า และพลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมาคือ บริษทั
ต่างๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดมลพิษอนัเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.42) 
และหากเป็นไปได้ บริษทัต่างๆ ควรใช้วสัดุรีไซเคิลในการผลิตสินค้าของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
ตามล าดบั 

5.5 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และสังคม ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.36 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดว่า 
บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการความร่วมมือกบัแหล่งชุมชนเพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.39) รองลงมาคือ บริษทัต่างๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อสนบัสนุน
การจา้งงานจากชุมชนต่างๆ ท่ีตอ้งพึ่งพาอุตสาหกรรมของบริษทัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.37) และบริษทั
ต่างๆ ควรใชโ้ครงการพึ่งพาแหล่งพลงังานทดแทนท่ีมีอยู่ในชุมชน เพื่อลดตน้ทุนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 
4.31) ตามล าดบั 

ส่วนที ่6 การแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็นกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.77 ซ่ึง
ค่าเฉล่ียดงักล่าวถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริโภค
ทัว่ไป (ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนไม่เกิน 3.77) และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกั
ถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน (ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมากกวา่ 3.77) โดย
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมีจ านวน 153 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 51.0 ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืมีจ  านวน 147 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 49.0 
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ส่วนที ่7 และ 9 ข้อมูลทัว่ไป และพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ต่อ
การซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 

9.1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปทั้งหมดเป็นเพศหญิงท่ีอาศยั หรือท างานอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ร้อยละ 
100.0) โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21 ถึง 38 ปี (ร้อยละ 54.9) อยูใ่นสถานภาพโสด (ร้อยละ 49.7) จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 49.7) และประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
หรือพนกังานมหาวิทยาลยั (ร้อยละ 30.1) ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,001 ถึง 20,000 บาท (ร้อยละ 
35.9) 

9.2 ผู้บริโภคซ้ืออะไร  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปประเภทเส้ือ (ร้อยละ 75.8) รองลงมา
คือ กระโปรง หรือผา้ซ่ิน (ร้อยละ 10.5) และกางเกง (ร้อยละ 9.2) ตามล าดบั 

9.3 ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เพื่อใช้สวมใส่ในท่ีท างาน (ร้อยละ 
53.6) รองลงมาคือ เพื่อใช้สวมใส่นอกเหนือจากท่ีท างาน (ร้อยละ 37.3) และเพื่ออนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม และประเพณี (ร้อยละ 30.7) ตามล าดบั 

9.4 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ใชข้อ้มูล และค าแนะน าของตนเอง เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด (ร้อยละ 67.3) รองลงมาไดรั้บขอ้มูล และค าแนะน าจากเพื่อน 
(ร้อยละ 13.7) และจากพ่อ แม่ หรือผูป้กครอง (ร้อยละ 7.2) ตามล าดบั โดยผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ คือ ตวัของผูบ้ริโภคทัว่ไป
เอง (ร้อยละ 74.5) รองลงมาคือ เพื่อน (ร้อยละ 11.8) และพ่อ แม่ หรือผูป้กครอง (ร้อยละ 7.2) 
ตามล าดบั 

 

 



 

 156  

9.5 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปโดยมีช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน (ร้อยละ 
60.1) รองลงมาคือ ช่วงวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย ์หรืออาทิตย)์ (ร้อยละ 29.4) และช่วงวนัท างาน (จนัทร์-
ศุกร์ หรือจนัทร์-เสาร์) (ร้อยละ 6.5) ตามล าดบั 

9.6 ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้
พื้นเมืองบ่อยท่ีสุด (ร้อยละ 40.5) รองลงมาคือ แผงลอย ตลาดนดั หรือเปิดทา้ยขายของ  (ร้อยละ 22.9) 
และร้านคา้ส่งท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง (ร้อยละ 19.6) ตามล าดบั 

9.7 ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ีย 1 คร้ังต่อปี (ร้อยละ 39.9) และ
ซ้ือเฉล่ียคร้ังละ 1 ตวั (ร้อยละ 55.6) โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ังอยูท่ี่
ไม่เกิน 500 บาท (ร้อยละ 53.6) ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ไม่คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ (ร้อยละ 75.2) ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ
ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจาก อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์หรือสังคมออนไลน์ 
(ร้อยละ 34.2)  

พฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่คือ ซ้ือ
สินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก (ร้อยละ 45.1) โดยส่วนใหญ่รู้สึกพอใจกบัเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด (ร้อยละ 96.7) นอกจากน้ี หากไม่มีโครงการรณรงคใ์ห้แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง 
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ประสงคท่ี์จะสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งในบางโอกาส (ร้อยละ 
54.9) 
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ส่วนที่ 8 และ 10 ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของกลุ่มผู้บริโภคที่
ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ต่อการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 

10.1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนทั้งหมดเป็นเพศหญิงท่ีอาศยั หรือท างาน
อยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ร้อยละ 100.0) โดยส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 39 ถึง 50 ปี (ร้อยละ 55.1) อยู่
ในสถานภาพโสด (ร้อยละ 50.3) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 41.5) และประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 29.9) ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,001 ถึง 20,000 บาท (ร้อยละ 54.4) 

10.2 ผู้บริโภคซ้ืออะไร  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
ประเภทเส้ือ (ร้อยละ 78.2) รองลงมาคือ กางเกง (ร้อยละ 8.2) และกระโปรง หรือผา้ซ่ิน (ร้อยละ 7.5) 
ตามล าดบั 

10.3 ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
เพื่อใชส้วมใส่ในท่ีท างาน (ร้อยละ 55.8) รองลงมาคือ เพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และประเพณี (ร้อย
ละ 42.9) และเพื่อใชส้วมใส่นอกเหนือจากท่ีท างาน (ร้อยละ 29.3) ตามล าดบั 

10.4 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ใช้ขอ้มูล และค าแนะน าของ
ตนเอง เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด (ร้อยละ 73.5) รองลงมา
ไดรั้บขอ้มูล และค าแนะน าจากเพื่อน (ร้อยละ 12.9) และจากพนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย (ร้อย
ละ 7.5) ตามล าดบั โดยผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่คือ ตวัของผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืนเอง (ร้อยละ 84.4) รองลงมาคือ เพื่อน (ร้อยละ 5.4) และพ่อ แม่ หรือผูป้กครอง 
(ร้อยละ 4.8) ตามล าดบั 
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10.5 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปโดย
มีช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน (ร้อยละ 55.1) รองลงมาคือ ช่วงวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย ์หรืออาทิตย)์ (ร้อยละ 
29.9) และช่วงวนัท างาน (จนัทร์-ศุกร์ หรือจนัทร์-เสาร์) กบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ (ร้อยละ 7.5 เท่ากนั) 
ตามล าดบั 

10.6 ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจาก
ร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมืองบ่อยท่ีสุด (ร้อยละ 34.7) รองลงมาคือ ร้านคา้ส่งท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้
พื้นเมือง (ร้อยละ 25.9) และแผงลอย ตลาดนดั หรือเปิดทา้ยขายของ (ร้อยละ 17.7) ตามล าดบั 

10.7 ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
เฉล่ีย 2 คร้ังต่อปี (ร้อยละ 40.8) และซ้ือเฉล่ียคร้ังละ 1 ตวั (ร้อยละ 49.0) โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ังอยู่ท่ีไม่เกิน 500 บาท (ร้อยละ 52.4) ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืส่วนใหญ่ไม่คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ (ร้อย
ละ 66.0) ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนท่ีคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ
ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจาก งานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ (ร้อยละ 
38.0)  

พฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่คือ ซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก (ร้อยละ 42.9) โดยส่วน
ใหญ่รู้สึกพอใจกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด (ร้อยละ 96.6) นอกจากน้ี หากไม่มีโครงการ
รณรงค์ให้แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่
ประสงคท่ี์จะสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งในบางโอกาส (ร้อยละ 61.9) 
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ส่วนที่ 11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคที่
ยัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

11.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักับปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.74 ซ่ึง
ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสบายในการสวมใส่ 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) รองลงมาคือ การออกแบบ เช่น ความสวยงาม ความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.12) และ
คุณภาพของเน้ือผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ตามล าดบั 

11.2 ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.91 ซ่ึงปัจจยั
ย่อยด้านราคาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) รองลงมาคือ ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.99) และความชดัเจนของ
ป้ายแสดงราคา (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั  

11.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักับปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย
รวมอยูท่ี่ 3.38 ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุด
คือ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) รองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ หอ้งน ้า (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั  
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11.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผูบ้ริโภคทั่วไปให้ความส าคญักับปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย
รวมอยูท่ี่ 3.26 ซ่ึงปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุด
คือ มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.70) รองลงมาคือ การให้ขอ้มูลโดย
พนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.46) และการใหสิ้ทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั 

ส่วนที่ 12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคที่
ยัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

12.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยืน 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.02 ซ่ึงปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสบายในการสวมใส่ (ค่าเฉล่ีย 4.42) รองลงมาคือ การ
ออกแบบ เช่น ความสวยงาม ความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.30) สีสัน และลวดลาย (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
ตามล าดบั 

12.2 ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.11 ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.28) รองลงมาคือ ราคา
สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.13) และความชดัเจนของป้ายแสดงราคา (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
ตามล าดบั 
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12.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยืน 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.64 ซ่ึงปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสะดวกในการเดินทางไปยงั
ร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.18) รองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.96) และส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ หอ้งน ้า (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 

12.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยืน 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.55 ซ่ึงปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการ
ของพนักงานขาย (ค่าเฉล่ีย 4.07) รองลงมาคือ การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ
ร้านคา้ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดล้อม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั  

ส่วนที่ 13 ความคิดเห็นต่อการซ้ือ และใช้ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปในด้านต่างๆ ของกลุ่ม
ผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมีความคิดเห็นวา่ เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ และใชมี้ผลกระทบทางบวก 
ด้วยค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 0.71 ซ่ึงเส้ือผ้าพื้นเมืองส าเร็จรูปมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มในทางบวกเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.74, 0.72 และ 0.66 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 14 ความคิดเห็นต่อการซ้ือ และใช้ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปในด้านต่างๆ ของกลุ่ม
ผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีความคิดเห็นว่า เส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ และใชมี้ผลกระทบทางบวก ดว้ยค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 1.05 ซ่ึงเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคมในทางบวกเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.10, 
1.03 และ 1.01 ตามล าดบั 

ส่วนที ่15 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไป กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ขอ้มูลทัว่ไป ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด และอาชีพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หลงัจดักลุ่มขอ้มูล
ใหม่ มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ส่วนที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ต่อการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมือง
ส าเร็จรูป กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม  

พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ไดแ้ก่ เหตุผลของ
การซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ผูใ้ห้ขอ้มูล และค าแนะน า เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด และ
ความรู้สึกท่ีมีต่อเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาล่าสุด กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ไม่สามารถแปลผล
การทดสอบไควส์แคร์ได ้เน่ืองจากมีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่ 5 อยูม่ากกวา่ร้อยละ 
20.0 และขอ้มูลไม่สามารถจดักลุ่มใหม่ได ้

พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ไดแ้ก่ ประเภท
ของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือ่่อทท่ีสุดจจ านวนคร้้งท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจเลล่ีทต่อปีจ
จ  านวนเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีซ้ือจเลล่ีทต่อคร้้งจค่าใชจ่้าทเลล่ีทในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อ
คร้้ง หลงัจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ ช่วงเวลาท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป่่อทท่ีสุดจแหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป่่อทท่ีสุดจการคน้หาขอ้มูลเก่ีทวก้่ เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือจและพฤติกรรมภาท
หลง้จากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 
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พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ไดแ้ก่ แหล่งท่ี
ไดร้้่ขอ้มูลเก่ีทวก้่ เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจและความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานจ
ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์ห้แต่งกาทดว้ทชุดพื้นเมือง มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ส่วนที่ 17 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

17.1 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ คุณภาพของเน้ือผา้จการออกแ่่จเช่นจ
ความสวทงามจความทน้สมท้จความหลากหลาทของสินคา้จเช่นจขนาดจตราที่ห้อทอ้งถ่ินจตราสัญลกัษณ์ 
และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์โอทอป ตรานกยูงพระราชทาน ไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ คุณภาพการตดัเยบ็ สีสัน และลวดลาย 
ประโยชน์ใชส้อย การดูแลรักษา ความสบายในการสวมใส่ ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ การใช้
วตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ยวสัดุธรรมชาติ
ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และการใชแ้รงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

17.2 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาที่มี
อทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ราคา
สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ และการต่อรองราคา ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ราคาเท่ากบัราคาในตลาดของเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปทัว่ไป และความชดัเจนของป้ายแสดงราคา แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

17.3 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคที่
ยัง่ยนื 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ 
จ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ สั่งซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ตได ้และรูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ ความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัร้านคา้ ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องน ้ า การตกแต่งภายในร้านคา้ 
การจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติโดยรอบร้านคา้ การอนุรักษ์ และ
ประหยดัพลงังาน เช่น การใช้หลอดประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใช้งาน การจา้งแรงงานคนใน
ทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขายหนา้ร้าน พนกังานคิดเงิน และจ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

17.4 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคที่
ยัง่ยนื 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักับปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น วิทยุ หนงัสือพิมพ ์การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิง
รางวลั การให้ส่วนลด การให้ของแถมต่างๆ และการให้สิทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า ไม่แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักับปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลโดยพนกังาน
ขาย มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย ร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การ
แจกทุนการศึกษาให้ผูด้อ้ยโอกาส การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ และร้านคา้ให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ส่วนที ่18 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะมากท่ีสุดว่า ควรอนุรักษ์เส้ือผา้พื้นเมืองไว ้เพื่อไม่ให้
เอกลักษณ์ ประเพณี และวฒันธรรมสูญหายไปจากท้องถ่ิน รองลงมาคือ ควรตั้งราคาขายเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปให้เหมาะสมกับคุณภาพ ไม่แพงจนเกินไป และไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
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5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ด าเนินการอภิปรายผลตามทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเป็นหลกั และใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมาอภิปรายประกอบ ซ่ึงสามารถอภิปรายผล
การศึกษาเปรียบเทียบกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ส่วนใหญ่อยูใ่น
สถานภาพโสด และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สอดคล้องกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี 
(2554) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมของขา้ราชการสตรีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
จากผา้ฝ้ายพื้นเมือง และการศึกษาของ เกษมณี ยานะโส (2553) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผา้ฝ้ายทอมือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานมหาวิทยาลยั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปราการ ดาวสุด (2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์
เคร่ืองนุ่งห่มผา้ฝ้ายส าหรับสตรี ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และเกษมณี ยานะโส (2553) 
ส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ไชยกร เลิศศรัณยพงศ ์(2552) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายทอมือ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ 

นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 9,001 ถึง 20,000 บาท 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปราการ ดาวสุด (2553) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญ
หลี (2554) เกษมณี ยานะโส (2553) และไชยกร เลิศศรัณยพงศ ์(2552) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการปรับเงินเดือน และค่าแรง
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเพิ่มมากข้ึน 

2) ผู้บริโภคซ้ืออะไร 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปประเภทเส้ือ สอดคล้องกับการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) และ
ปราการ ดาวสุด (2553) 
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เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ซ้ือรองลงมาคือ กระโปรง หรือผา้ซ่ิน และ
กางเกง ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) เช่นเดียวกนั แต่จะตรงขา้ม
กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนท่ีซ้ือกางเกง และกระโปรง หรือผา้ซ่ิน 
รองลงมาตามล าดบั 

ผลจากการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม พบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสบายในการ
สวมใส่ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) และเกษมณี ยานะโส (2553) ท่ี
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบั รูปแบบท่ีสวยงาม มากท่ีสุด รวมทั้งการศึกษาของ ปราการ ดาวสุด (2553) 
ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบั คุณภาพเน้ือผา้ มากท่ีสุด 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในล าดบัรองลงมาคือ การออกแบบ เช่น 
ความสวยงาม ความทนัสมยั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) และเกษมณี 
ยานะโส (2553) ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั ความสบายในการสวมใส่ รวมทั้งการศึกษาของ 
ปราการ ดาวสุด (2553) ซ่ึงผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบั สีสัน และลวดลาย ในล าดบัท่ี 2 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัในล าดบัท่ี 3 คือ คุณภาพของ
เน้ือผา้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) เกษมณี ยานะโส (2553) และ
ปราการ ดาวสุด (2553) ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั สีสัน ความคงทนของผลิตภณัฑ์ และสวมใส่
สบาย ตามล าดบั แต่เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญักบั 
สีสัน และลวดลาย ในล าดบัท่ี 3 ดงันั้นผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญ
หลี (2554) 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ จะสังเกตไดว้่า การให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ของ
ผูบ้ริโภคในการศึกษาคร้ังน้ี มีล าดบัความส าคญัท่ีแตกต่างไปจากการศึกษาก่อนหนา้น้ี ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นคนละกลุ่มกนั จึงท าให้มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัตามไปด้วย แต่
ส าหรับในภาพรวม ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในล าดบัตน้ๆ คือ ความสบาย
ในการสวมใส่ การออกแบบ คุณภาพของเน้ือผา้ สีสัน และลวดลาย ซ่ึงจะคล้ายคลึงกันในทุก
การศึกษา 
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3) ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เพื่อใชส้วมใส่ในท่ีท างาน ถือวา่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี 
(2554) เกษมณี ยานะโส (2553) ปราการ ดาวสุด (2553) และไชยกร เลิศศรัณยพงศ ์(2552) ท่ีผูบ้ริโภค
มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือคือ เพื่อน าไปใชเ้อง ซ่ึงการซ้ือเพื่อใชส้วมใส่ในท่ีท างาน ก็ถือวา่เป็นการซ้ือ
เพื่อน าไปใชเ้องเช่นเดียวกนั  

4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ใช้
ขอ้มูล และค าแนะน าของตนเอง เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด 
โดยผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มคือ ตวั
ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มเอง รองลงมาคือ เพื่อน และพ่อ แม่ หรือผูป้กครอง ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) เกษมณี ยานะโส (2553) ปราการ ดาวสุด (2553) และไชย
กร เลิศศรัณยพงศ ์(2552) 

ผลจากการศึกษาปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ี
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ 
บุญหลี (2554) เกษมณี ยานะโส (2553) และปราการ ดาวสุด (2553) ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั 
คุณภาพการใหบ้ริการ และมารยาทของพนกังานขาย มากท่ีสุด 

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในล าดบัรองลงมาคือ การให้
ขอ้มูลโดยพนักงานขาย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ เกษมณี ยานะโส (2553) ท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบั การท่ีผูข้ายมีความรู้ในสินคา้ สามารถอธิบาย และแนะน าลูกคา้ได้ อย่างไรก็ตามผล
การศึกษาคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั 
การให้ความสนใจลูกคา้ของพนกังานขาย ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัย่อยเร่ือง มนุษยสัมพนัธ์ 
และการใหบ้ริการของพนกังานขาย ท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มในการศึกษาคร้ังน้ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด  
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5) ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปโดยมีช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญ
หลี (2554) และเกษมณี ยานะโส (2553) ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในช่วง
วนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการศึกษาคร้ังน้ีมีค าตอบดงักล่าวเพิ่มเขา้มา ซ่ึง
การศึกษาก่อนหนา้น้ีไม่มี ส่งผลให้ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีไม่แน่นอน รวมทั้งผูบ้ริโภคท่ีไม่
สามารถจดจ าพฤติกรรมการซ้ือของตนเองในช่วงท่ีผา่นมา สามารถตอบค าถามไดโ้ดยง่าย อย่างไรก็
ตาม จะสังเกตไดว้า่ ช่วงวนัหยดุ (เสาร์-อาทิตย ์หรืออาทิตย)์ ยงัคงเป็นช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคในการศึกษา
คร้ังน้ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุดในล าดับรองมา ซ่ึงจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในการศึกษาก่อนหนา้น้ี 

6) ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมืองบ่อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ เกษมณี ยานะโส (2553) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปราการ ดาวสุด (2553) ท่ีผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ซ้ือจากงานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ อย่างไรก็ตามส าหรับการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญ
หลี (2554) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากตลาดวโรรสมากท่ีสุด ซ่ึงจะสังเกตไดว้า่
ตลาดวโรรสมีทั้งร้านคา้ปลีก และร้านคา้ส่งท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง รวมทั้งแผงลอยต่างๆ ดงันั้นผล
การศึกษาคร้ังน้ีจึงถือวา่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) อยูส่่วนหน่ึง 

ผลจากการศึกษาปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญั
มากท่ีสุดคือ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี 
(2554) เกษมณี ยานะโส (2553) และปราการ ดาวสุด (2553) 

 

 



 

 170  

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในล าดบัรองลงมาคือ ความ
น่าเช่ือถือของร้านคา้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) เกษมณี ยานะโส 
(2553) และปราการ ดาวสุด (2553) ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบ
หมวดหมู่ท  าให้หาสินคา้ไดง่้าย ความสะอาดของร้าน และมีผลิตภณัฑ์ให้เลือกหลากหลาย ตามล าดบั 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการศึกษาคร้ังน้ีไม่มีปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ือง ความสะอาด
ของร้านคา้ และมีผลิตภณัฑ์ให้เลือกหลากหลาย ให้ผูต้อบแบบสอบถามได้เลือกตอบ จึ งท าให้ผล
การศึกษาท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกนัในท่ีสุด 

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในล าดบัท่ี 3 คือ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องน ้ า ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับ การมีสถานท่ีจอดรถโดยสะดวก แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
เกษมณี ยานะโส (2553) และปราการ ดาวสุด (2553) ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั การจดัตกแต่งร้าน 
และการแสดงผลิตภณัฑน่์าสนใจ ตามล าดบั  

7) ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปเฉล่ีย 1 และ 2 คร้ังต่อปี ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เกษมณี ยา
นะโส (2553) และปราการ ดาวสุด (2553) ท่ีผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการซ้ือนอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อปี 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปเฉล่ียคร้ังละ 1 ตวั และมี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ังอยูท่ี่ไม่เกิน 500 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี 
(2554) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือคร้ังละ 1 ถึง 2 ตวั และมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังอยู่ท่ี 301 ถึง 600 บาท และ
การศึกษาของ เกษมณี ยานะโส (2553) ท่ีผูบ้ริโภคมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังอยูท่ี่ 100 ถึง 500 บาท  

ผลจากการศึกษาปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม พบว่า ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) และปราการ ดาวสุด (2553) 
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ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในล าดบัรองลงมาคือ ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกิจ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) และปราการ ดาวสุด (2553) ท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั การต่อรองราคา ในล าดบัท่ี 2 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการศึกษาคร้ังน้ีมีปัจจยั
ยอ่ยดา้นราคาในเร่ือง ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ เพิ่มเขา้มา ซ่ึงการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี 
(2554) และปราการ ดาวสุด (2553) ไม่มีปัจจยัยอ่ยดงักล่าวให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ดว้ยเหตุ
น้ี ผลการศึกษาท่ีไดจึ้งไม่สอดคลอ้งกนั 

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัในล าดบัท่ี 3 คือ ความชดัเจนของป้ายแสดงราคา 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปราการ ดาวสุด (2553) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ 
บุญหลี (2554) ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั การมีสินคา้ให้เลือกหลายระดบัราคา ในล าดบัท่ี 3 ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะการศึกษาคร้ังน้ีไม่มีปัจจยัย่อยดา้นราคาในเร่ือง การมีสินคา้ให้เลือกหลายระดบัราคา 
เหมือนกบัการศึกษาก่อนหนา้น้ี จึงท าใหผ้ลการศึกษาท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกนัในท่ีสุด 

ผลจากการศึกษาปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูป ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัในล าดบัท่ี 3 คือ การให้สิทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) และปราการ ดาวสุด (2553) แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ เกษมณี ยานะโส (2553) ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั การจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ได้
รวดเร็ว ตรงตามก าหนดเวลา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบั การ
จดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดร้วดเร็ว ตรงตามก าหนดเวลา ในการศึกษาก่อนหนา้น้ี ควรถูกรวมไวก้บั
ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ มีความเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการกระจายสินคา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อีกทั้งการศึกษาคร้ังน้ียงั
ไม่มีปัจจยัย่อยในเร่ืองดังกล่าวให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือก ด้วยเหตุน้ี ผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงไม่
สอดคล้องกบัการศึกษาก่อนหน้าน้ี ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญักบั ร้านคา้ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดล้อม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดั
กิจกรรมปลูกป่า ในล าดบัท่ี 3 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาใดๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจยัยอ่ยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื เพิ่งจะมีการสอบถามผูบ้ริโภคในการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก จึงท าใหผ้ลการศึกษาท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาก่อนหนา้น้ี 
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นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ั่งยืนท่ีค้นหาข้อมูลก่อนการซ้ือส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับเส้ือผ้าพื้นเมืองส าเ ร็จรูปจาก
อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์หรือสังคมออนไลน์ และจากงานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ ตามล าดบั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) เกษมณี ยานะโส (2553) และปราการ ดาวสุด 
(2553) ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากเพื่อน จากการบอกแบบ
ปากต่อปาก และการบอกต่อของบุคคลอ่ืน ตามล าดับ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึน รวมทั้งรูปแบบพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ซ่ึงผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีการหาขอ้มูลดว้ยตนเองมากข้ึน และ
ใชข้อ้มูลท่ีตนเองมีประกอบการตดัสินใจมากท่ีสุด  
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5.3 ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

ข้อค้นพบที ่1 แนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื กบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากขอ้มูลค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และพฤติกรรมขององคก์ร ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม 
พบว่า พฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม มีค่าเฉล่ียของระดบั
ความคิดเห็นสูงท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพฤติกรรมขององค์กรเป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัผูต้อบ
แบบสอบถามโดยตรง ท าให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบในส่ิงท่ีตนเองอยากให้องค์กรเป็นได้
โดยไม่ล าบากใจ ในขณะท่ีพฤติกรรมส่วนบุคคลนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัผูต้อบแบบสอบถามโดยตรง 
ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคนต่างก็มีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนแตกต่างกนั ทั้งท่ี
เห็นดว้ย และไมเ่ห็นดว้ย จึงส่งผลใหค้่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลมีค่าเฉล่ีย
ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององคก์รในท่ีสุด 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นต่อขอ้ความยอ่ยท่ีเป็น
เชิงลบค่อนขา้งต ่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถามท่ีท าความเขา้ใจไดย้ากในระดบัหน่ึง 
ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการอ่าน และท าความเขา้ใจ อีกทั้งค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภค
ท่ีย ัง่ยนืยงัอยูใ่นส่วนทา้ยๆ ของแบบสอบถาม จึงท าให้ผูต้อบแบบสอบถามอ่านขอ้ความไดไ้ม่ละเอียด
เท่าท่ีควร เน่ืองจากเกิดอาการลา้จากการตอบค าถามเป็นจ านวนมากในส่วนต่างๆ ของแบบสอบถาม
ก่อนหนา้น้ี 

ข้อค้นพบที ่2 ค่าเฉลีย่กบัการแบ่งผู้บริโภคออกเป็นสองกลุ่ม 

เม่ือใช้ค่าเฉล่ียรวมของความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมาแบ่งผูต้อบแบบสอบถาม
ออกเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน พบว่า 
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มมีจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนัคือ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมีจ านวน 153 ราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 51.0 และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีจ านวน 147 ราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 49.0 บ่งบอกว่าการใช้ค่าเฉล่ียสามารถวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางไดดี้ และเป็นตวัแทนท่ีดีของ
ขอ้มูลได ้
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ข้อค้นพบที่ 3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปต่อคร้ังของ
ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน หลังจดักลุ่มข้อมูลใหม่ ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
เม่ือพิจารณาขอ้มูลการแจกแจงความถ่ี และร้อยละเพิ่มเติม พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,001 ถึง 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.7 ซ่ึงมากกวา่กลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไปถึงร้อยละ 8.4 อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงค่าใชจ่้ายในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
ต่อคร้ัง กลบัไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ค่าใชจ่้าย
เฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ังของทั้งสองกลุ่มอยู่ท่ีไม่เกิน 500 บาทเหมือนกนั แต่
ขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถน าไปอา้งอิงหากลุ่มสตรีวยัท างานทั้งหมดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ได ้

ข้อค้นพบที ่4 ประเภทของเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปทีผู้่บริโภคทั้งสองกลุ่มซ้ือบ่อยทีสุ่ด 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปประเภทเส้ือบ่อยท่ีสุด เน่ืองจากเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปประเภทเส้ือสามารถ
น าไปสวมใส่ในท่ีท างาน เพื่อร่วมโครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองได้ง่ายกว่าเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปประเภทอ่ืน โดยสามารถสวมใส่คู่กบักางเกง หรือกระโปรงท่ีสวมใส่ไปท างาน
ตามปกติไดเ้ลย ในขณะท่ีเส้ือผา้พื้นเมืองประเภทอ่ืน เช่น ผา้ซ่ิน จ าเป็นตอ้งหาเส้ือพื้นเมืองมาใส่ควบคู่
กนั หรือกางเกง เช่น กางเกงสะดอ ก็ไม่สามารถใส่ไปท างานได ้เน่ืองจากสวมใส่แลว้ไม่เหมาะสมกบั
การท างาน และดูไม่สุภาพ เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี เส้ือพื้นเมืองส าเร็จรูปจึงเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด และถูกซ้ือ
บ่อยท่ีสุดโดยผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ข้อค้นพบที ่5 เหตุผลของการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป กบัแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

เหตุผลของการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในล าดบัท่ี 1 ถึง 3 ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ลว้น
เป็นเหตุผลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน เช่น การใชส้วมใส่ในท่ีท างาน และนอกเหนือ 
จากท่ีท างาน การซ้ือเป็นของขวญั หรือของฝากให้กับผูอ่ื้น แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม
ค านึงถึงแค่คุณประโยชน์พื้นฐานของผลิตภณัฑ์เท่านั้น อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตว่า มีผูบ้ริโภค
บางส่วนท่ีให้เหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนร่วมดว้ย เช่น การช่วยลดภาวะโลกร้อน 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการส่งเสริมอาชีพคนในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
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กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนเป็นกลุ่มท่ีให้เหตุผลท่ีเก่ียวข้องกับ
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนในจ านวนท่ีมากกวา่กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปในทุกเหตุผล ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีให้เหตุผลในเร่ืองของการส่งเสริมอาชีพคนในทอ้งถ่ิน มีจ านวน 13 ราย ส่วนกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืท่ีใหเ้หตุผลในเร่ืองดงักล่าว มีจ านวน 33 ราย เป็นตน้ 
ซ่ึงบ่งบอกถึงความสอดคลอ้งกนัระหวา่งแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน กบัพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
เหตุผลของการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ปรากฏวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงไม่สามารถน าไปอา้งอิง
หากลุ่มสตรีวยัท างานทั้งหมดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ได ้

ข้อค้นพบที ่6 ร้านค้าออนไลน์ กบัเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มต่างก็ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากช่องทางการจดัจ าหน่าย
ท่ีมีหน้าร้านเป็นของตนเอง เช่น แผงลอย ตลาดนัด ร้านค้าปลีก และร้านค้าส่งท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้
พื้นเมือง เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถเลือกดู หรือทดลองสวมใส่ผลิตภณัฑ์จริงได ้ในขณะท่ีร้านคา้
ออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ตกลบัไม่เป็นท่ีนิยมเท่าใดนกั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปจากร้านคา้ออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต รวมกนัเพียงแค่ 4 รายเท่านั้น ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปไม่ใช่สินค้าประเภทแฟชั่นเหมือนเส้ือผา้ส าเร็จรูปทัว่ไปท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา และตอ้งอาศยัช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้กบั
ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันั้นร้านคา้ออนไลน์จึงไม่ใช่ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมนกั และ
อีกสาเหตุหน่ึงท่ีเป็นไปไดคื้อ ช่องทางการจดัจ าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
มีอยูอ่ย่างแพร่หลาย ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งสั่งซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากร้านคา้ออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ตท่ีตอ้งเสียเวลาในการรอ
ผลิตภณัฑ ์อีกทั้งยงัตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายในการขนส่งเพิ่มเติม ซ่ึงท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์สั่งมามีราคาสูงกวา่
ราคาท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัไม่ต้องกังวลในเร่ืองการถูกโกงจากร้านค้า
ออนไลน์ หรือไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะไม่ตรงตามท่ีโฆษณาเอาไว ้เป็นตน้ 
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ข้อค้นพบที ่7 การค้นหาข้อมูลก่อนการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มไม่คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเก่ียวพนัในการซ้ือต ่า ซ่ึงผูบ้ริโภค
ไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลประกอบการตดัสินใจมากนกั หรืออาจเป็นเพราะประชากรในการศึกษาคร้ัง
น้ีเป็นเพศหญิงท่ีส่วนใหญ่ใช้อารมณ์ในการตดัสินใจมากกว่าการใช้เหตุผล ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มท่ีผูบ้ริโภคใชข้อ้มูลท่ีตนเองมีประกอบการตดัสินใจมาก
ท่ีสุด อีกทั้งยงัตดัสินใจซ้ือโดยไดรั้บอิทธิพลจากตนเองมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั 

ส าหรับผูบ้ริโภคส่วนนอ้ยของทั้งสองกลุ่มท่ีคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อน
การซ้ือ ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป มีความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีจุดท่ีน่าสังเกตคือ กลุ่มผูบ้ริโภค
ทัว่ไปส่วนใหญ่หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซด์ หรือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่หาข้อมูลจากงานแสดงสินค้า หรือ
นิทรรศการมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญักบัความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล รวมทั้งการไดเ้ห็น และสัมผสักบัผลิตภณัฑ์จริงก่อนท่ี
จะตดัสินใจซ้ือ ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล
มากกวา่ นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีการคน้หาขอ้มูล
ก่อนการซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 34.0 ซ่ึงมากกว่ากลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมีการคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ คิด
เป็นร้อยละ 24.8 

ข้อค้นพบที ่8 ความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผ้าพืน้เมืองไปท างานของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ถึงแมว้่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มเลือกท่ีจะสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งใน
บางโอกาส ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์หแ้ต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง แต่จะสังเกตไดว้า่กลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนประสงค์ท่ีจะสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานมากกว่ากลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไปอยา่งชดัเจน โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีไม่ประสงคจ์ะสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานมี
จ านวนถึง 24 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8.0 ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืนมีเพียงแค่ 9 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 เท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถน าไปอา้งอิงถึงกลุ่ม
สตรีวยัท างานทั้งหมดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ได ้เน่ืองจากความร่วมมือในการสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมือง
ไปท างาน ในกรณีท่ีไม่มีโครงการรณรงคใ์ห้แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้ง
สองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 

 177  

ข้อค้นพบที่ 9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูปของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 
กบัแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มต่างก็ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืนในล าดบัทา้ยๆ ยกตวัอย่างเช่น ตรายี่ห้อของทอ้งถ่ิน การใช้แรงงานคนในทอ้งถ่ินใน
กระบวนการผลิต ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์โอทอป 
ตรานกยงูพระราชทาน ซ่ึงมีความส าคญัอยูใ่นสามล าดบัสุดทา้ยของปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ในขณะ
ท่ีคุณสมบติัพื้นฐานของผลิตภณัฑ์ล้วนมีความส าคญัอยู่ในล าดบัตน้ๆ ทั้งส้ิน ยกตวัอย่างเช่น ความ
สบายในการสวมใส่ การออกแบบ เช่น ความสวยงาม ความทนัสมยั คุณภาพเน้ือผา้ สีสัน และลวดลาย 
เป็นตน้ แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนยงัไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคทั้ งสองกลุ่มมากนัก หรือก็คือ 
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มยงัคงให้ความส าคญักบัคุณสมบติัพื้นฐานของผลิตภณัฑ์เป็นหลกั ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะปัจจยัย่อยท่ีเก่ียวข้องกับคุณสมบติัพื้นฐานของผลิตภณัฑ์นั้น ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ได้ด้วย
ตนเองจากการสัมผสั หรือการทดลองสวมใส่ ในขณะท่ีปัจจยัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคท่ีย ัง่ยืนนั้น 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่สามารถรับรู้ไดเ้อง ถา้ผูป้ระกอบการไม่มีการให้ขอ้มูลเพิ่มเติม ยกตวัอย่างเช่น 
การใช้แรงงานคนในท้องถ่ินในกระบวนการผลิต ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกินขอบเขตความสามารถของ
ผูบ้ริโภคท่ีจะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์แล้วตอบได้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้ นใช้แรงงานคนในท้องถ่ินใน
กระบวนการผลิตหรือไม่ และผูป้ระกอบการบางส่วนเองก็ไม่ทราบถึงขอ้มูลตรงน้ี เน่ืองจากไปรับ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมาจากแหล่งอ่ืนมาจ าหน่ายอีกทอดหน่ึง เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณาเพิ่มเติมถึงค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค
ทั้งสองกลุ่ม พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป และเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื แตกต่างจากกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัยอ่ย
ดงักล่าวไดแ้ก่ การผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ การใช้วตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน กระบวนการ
ผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสีดว้ยวสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
การใชแ้รงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนืมีค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจยัยอ่ยสูงกวา่กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปอยา่งชดัเจน นัน่หมายความวา่ ปัจจยัยอ่ย
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัใน
ล าดบัทา้ยๆ แต่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนก็ยงัให้ความส าคญัมากกวา่กลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไป 
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ส าหรับปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป พบว่า 
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัราคาท่ีเท่ากบัราคาในตลาดของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป และ
ความชัดเจนของป้ายราคา แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีการส ารวจราคาก่อนการซ้ือ และมีความรอบคอบ
ในการซ้ือสินคา้ท่ีมากกว่ากลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มยงัให้ความส าคญักบั
ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนอยูใ่นล าดบัท่ี 2 เหมือนกนั นัน่คือ ราคา
สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ โดยมีค่าเฉล่ียท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
แสดงใหเ้ห็นวา่ ภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริโภคจึงให้
ความส าคญักบัราคาท่ีตอ้งไม่แพงจนเกินไป และสมเหตุสมผล เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายให้ไดม้ากท่ีสุด
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป และเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ การรักษาส่ิงแวดล้อม และธรรมชาติโดยรอบร้านค้า การอนุรักษ์ และ
ประหยดัพลงังาน เช่น การใช้หลอดประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใช้งาน การจา้งแรงงานคนใน
ทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขาย พนกังานคิดเงิน และการจ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน แตกต่างจาก
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจยัย่อยสูงกว่า
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปอยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนในล าดบักลางๆ ซ่ึงแตกต่างไป
จากปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักายภาพทั้งท่ีอยูภ่ายใน และอยูภ่ายนอกร้านคา้ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคสามารถสังเกตไดเ้อง และมีผูบ้ริโภคบางส่วนท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองดงักล่าวเป็นอยา่งมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

การสั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ต และรูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระเงินด้วยบตัรเครดิต เป็น
ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัเป็นสองล าดบัสุดทา้ย ซ่ึง
จะสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มในการศึกษาคร้ังน้ีท่ีมีการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปผา่นร้านคา้ออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้น และเน่ืองจากการช าระเงินดว้ย
บตัรเครดิตเป็นรูปแบบการช าระเงินท่ีสนบัสนุนการซ้ือขายในช่องทางออนไลน์ จึงส่งผลให้ผูบ้ริโภค
ใหค้วามส าคญัในล าดบัทา้ยๆ ตามไปดว้ย หรืออาจเป็นเพราะการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตไม่สามารถ
ท าไดใ้นร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปส่วนใหญ่ในปัจจุบนั 
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ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
และเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีอยูด่ว้ยกนัสองปัจจยัย่อยคือ ร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม เช่น การแจกทุนการศึกษาใหผู้ด้อ้ยโอกาส การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ และ
ร้านคา้ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า ซ่ึง
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยดงักล่าว แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีค่าเฉล่ียของทั้งสองปัจจยัยอ่ย
สูงกว่ากลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปอย่างชัดเจน อีกทั้งการให้ล าดับความส าคญัก็แตกต่างกนัด้วยระหว่าง
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักบั ร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
และร้านคา้ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม ในล าดบัท่ี 6 และ 8 ตามล าดบั ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยดงักล่าวในล าดบัท่ี 5 และ 3 
ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ การใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มของร้านคา้มีความส าคญักบักลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนอย่างชัดเจน เป็นรองเพียงแค่มนุษยสัมพนัธ์ และการ
ให้บริการของพนกังานขาย กบัการให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจยัย่อยในเร่ือง
ดังกล่าวก่อให้เกิดคุณประโยชน์โดยตรงกับส่ิงแวดล้อม และเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเล็งเห็นถึง
ความส าคญั โดยมีความสอดคลอ้งกนักบัปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองของการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติโดยรอบร้านคา้ รวมทั้งการอนุรักษ์ และประหยดัพลงังาน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกนั 

จากปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป และเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืนทั้งหมด จะสังเกตได้ว่า ผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นส่ิงแวดลอ้มชดัเจนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสังคม และ
ด้านเศรษฐกิจ ตามล าดบั อย่างไรก็ตามปัจจยัย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนยงัคงมี
ความส าคญันอ้ยกวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืนอาจเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่ส าหรับสตรีวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ หรือยงัไม่ตระหนกัถึงแนวคิดดงักล่าวเท่าท่ีควร 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป ผูศึ้กษาขอแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ี
ไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการในธุรกจิเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 

ถึงแมว้า่แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนจะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั แต่ในอนาคต
อนัใกลแ้นวคิดดงักล่าวจะมีความส าคญัมากยิ่งข้ึน เน่ืองมาจากการรณรงค์ และประชาสัมพนัธ์อย่าง
ต่อเน่ืองของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูป เพื่อน าไปใช้วางแผนกลยุทธ์ และก าหนดนโยบายในการด าเนินงานให้สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน โดยแยกตามกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ดา้น ส าหรับผูบ้ริโภค
ทั้ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ดงัน้ี 

1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื 

1.1.1 กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

1) จากการศึกษาพบวา่ เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปประเภทเส้ือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไปซ้ือบ่อยท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจ าหน่ายเส้ือพื้นเมืองส าเร็จรูปเป็นหลกั ส่วน
กระโปรง หรือผา้ซ่ิน กางเกง และชุดกระโปรงนั้น ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูป้ระกอบการวา่จะเลือก
ผลิตภณัฑป์ระเภทใดมาจ าหน่าย เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสายผลิตภณัฑใ์หก้บักิจการของตน 

2) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัในระดบัมากกบัความ
สบายในการสวมใส่ และเป็นปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเนน้ไปท่ีคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของความสบายในการสวมใส่ โดย
อาจมีตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองสวมใส่ หรือมีตวัอยา่งผา้ให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองสัมผสั 
เป็นตน้ 

 



 

 181  

3) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมีเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปในล าดับท่ี 3 คือ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และประเพณี ดังนั้ นผูป้ระกอบการควร
ออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยั แต่ยงัคงเอกลกัษณ์ของลา้นนาเอาไว ้รวมทั้งจะตอ้งมีสีสัน และ
ลวดลายท่ีสวยงาม เพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มาเลือกชม และเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

4) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ใชข้อ้มูล และค าแนะน าของ
ตนเอง เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควร
จดัท าป้ายระบุรายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ ์เพื่อเป็นการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมแก่ผูบ้ริโภค เช่น การดูแล
รักษา ประโยชน์ใช้สอย แหล่งท่ีผลิต วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต และกระบวนการผลิต เป็นตน้ ซ่ึงจะ
ช่วยใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปสามารถศึกษาขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง และท าใหต้ดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

5) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทั่วไปให้ความส าคัญในระดับมากกับ
คุณภาพของเน้ือผา้ โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เพื่อน าไปเป็นของขวญั หรือ
ของฝากให้กบัผูอ่ื้น ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี และใช้ช่างฝีมือในการตดัเย็บ 
นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควรสร้างตรายี่ห้อเป็นของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ และง่ายต่อ
ผูบ้ริโภคในการจดจ า รวมทั้งการบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืน ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริโภคกลบัมาซ้ือซ ้ า 
และชกัจูงคนรู้จกัใหม้าซ้ือผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ 

6) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัในระดบัมากกบัความ
หลากหลายของสินคา้ และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปคือ กลบัไป
ซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีผูบ้ริโภคซ้ือไปในแต่ละคร้ัง เพื่อน ามาใช้เป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนว่า 
กิจการควรมีเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปแต่ละแบบ แต่ละขนาดในสัดส่วนเท่าใด 

1.1.2 กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

1) จากการศึกษาพบวา่ เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปประเภทเส้ือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนซ้ือบ่อยท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจ าหน่ายเส้ือ
พื้นเมืองส าเร็จรูปเป็นหลกั ส่วนกางเกง กระโปรง หรือผา้ซ่ิน และชุดกระโปรงนั้น ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ
ของผูป้ระกอบการว่าจะเลือกผลิตภณัฑ์ประเภทใดมาจ าหน่าย เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสาย
ผลิตภณัฑใ์หก้บักิจการของตน 
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2) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญัในระดับมากกับความสบายในการสวมใส่ และเป็นปัจจยัย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคดงักล่าวให้ความส าคญัมากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเนน้ไปท่ีคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ในเร่ืองของความสบายในการสวมใส่ โดยอาจมีตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองสวมใส่ หรือ
มีตวัอยา่งผา้ใหผู้บ้ริโภคไดท้ดลองสัมผสั เป็นตน้ 

3) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมี
เหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในล าดบัท่ี 2 คือ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และประเพณี 
ดงันั้นผูป้ระกอบการควรออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความทนัสมยั แต่ยงัคงเอกลกัษณ์ของลา้นนาเอาไว ้
รวมทั้งจะตอ้งมีสีสัน และลวดลายท่ีสวยงาม เพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภคให้เขา้มาเลือกชม และเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์ 

4) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่ใชข้อ้มูล และค าแนะน าของตนเอง เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
มากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัท าป้ายระบุรายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ์ เพื่อเป็นการให้
ขอ้มูลเพิ่มเติมแก่ผูบ้ริโภค เช่น การดูแลรักษา ประโยชน์ใชส้อย แหล่งท่ีผลิต วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
และกระบวนการผลิต เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยให้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
สามารถศึกษาขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง และท าใหต้ดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

5) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญัในระดบัมากกบัคุณภาพของเน้ือผา้ โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
เพื่อน าไปเป็นของขวญั หรือของฝากใหก้บัผูอ่ื้น ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี และ
ใช้ช่างฝีมือในการตดัเยบ็ นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควรสร้างตรายี่ห้อเป็นของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่า
ใหก้บัผลิตภณัฑ ์และง่ายต่อผูบ้ริโภคในการจดจ า รวมทั้งการบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืน ซ่ึงจะช่วย
ใหผู้บ้ริโภคกลบัมาซ้ือซ ้ า และชกัจูงคนรู้จกัใหม้าซ้ือผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ  

6) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญัในระดบัมากกบัความหลากหลายของสินคา้ และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปคือ กลบัไปซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีผูบ้ริโภคซ้ือไปในแต่ละคร้ัง เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนวา่ กิจการควรมีเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปแต่ละแบบ แต่ละขนาด
ในสัดส่วนเท่าใด 
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7) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญัในระดบัมากกบัการใชว้ตัถุดิบตามธรรมชาติ วตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน และกระบวนการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การยอ้มสีด้วยวสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งการใช้แรงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีผลิตเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปข้ึนมาเอง ควรพิจารณาถึงการน าแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ผลิต ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อทั้งส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งผูป้ระกอบการยงัสามารถน าเร่ืองราว
ดงักล่าวมาใชป้ระชาสัมพนัธ์ใหก้บัผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

1.2 ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป ตามแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื 

1.2.1 กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

1) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ังอยูท่ี่ไม่เกิน 500 บาท อีกทั้งกลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวยงัให้ความส าคญัใน
ระดบัมากกบัราคาท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรก าหนดราคาขายให้
มีราคาไม่เกิน 500 บาท จึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเป็นราคาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือ แต่
ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑท่ี์ผูป้ระกอบการน ามาจ าหน่ายดว้ย ซ่ึงถา้ผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาจ าหน่ายมีตน้ทุน
ท่ีสูงกวา่ 500 บาท ผูป้ระกอบการควรพิจารณาการตั้งราคาขายใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อไป 

2) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปคือ กลบัไปซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก ถา้ผูบ้ริโภครู้สึกพึง
พอใจกับผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือมาล่าสุด ดังนั้ นผู ้ประกอบการควรตั้ งราคาขายท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค รวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เพื่อให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน และในกรณีท่ีคุณภาพผลิตภณัฑ์ไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภค การตั้งราคาท่ีสมเหตุสมผลจะช่วยใหผู้บ้ริโภคมีความรู้สึกไม่พึงพอใจนอ้ยลง 

3) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปบางส่วนมีการคน้หาขอ้มูลก่อนการ
ซ้ือ อีกทั้งยงัให้ความส าคญัในระดับมากกับราคาตลาดของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป ดังนั้น
ผูป้ระกอบการควรมีการส ารวจราคาตลาดของผลิตภณัฑ์ท่ีตนเองจ าหน่าย เพื่อให้สามารถตั้งราคาขาย
ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับใช้ในการเจรจาต่อรองกบัผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการส่วนลด
เพิ่มเติม  
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1.2.2 กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

1) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปต่อคร้ังอยูท่ี่ไม่เกิน 500 บาท อีกทั้งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคดงักล่าวยงัให้ความส าคญัในระดบัมากกบัราคาท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ ดงันั้น
ผูป้ระกอบการควรก าหนดราคาขายให้มีราคาไม่เกิน 500 บาท จึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเป็นราคาท่ี
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือ แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัผลิตภณัฑ์ท่ี
ผูป้ระกอบการน ามาจ าหน่ายด้วย ซ่ึงถ้าผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาจ าหน่ายมีต้นทุนท่ีสูงกว่า 500 บาท 
ผูป้ระกอบการควรพิจารณาการตั้งราคาขายใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อไป 

2) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปคือ กลบัไปซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือ
ตราสินคา้เดิมอีก ถา้ผูบ้ริโภครู้สึกพึงพอใจกบัผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือมาล่าสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรตั้ง
ราคาขายท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค รวมทั้งติดป้าย
แสดงราคาให้ชัดเจน เพื่อให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน และในกรณีท่ีคุณภาพผลิตภณัฑ์ไม่
เป็นไปตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภค การตั้งราคาท่ีสมเหตุสมผลจะช่วยให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกไม่
พึงพอใจนอ้ยลง 

3) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
บางส่วนมีการคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ อีกทั้งยงัให้ความส าคญัในระดบัมากกบัราคาตลาดของเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการส ารวจราคาตลาดของผลิตภณัฑ์ท่ีตนเอง
จ าหน่าย เพื่อให้สามารถตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับใช้ในการเจรจา
ต่อรองกบัผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการส่วนลดเพิ่มเติม  

1.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

1.3.1 กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

1) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัในระดบัมากกบัความ
น่าเช่ือถือของร้านคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดข้ึนในใจ
ผูบ้ริโภคดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การสร้างตราสินคา้ของตนเองข้ึนมา การน าผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพ หรือ
มีเอกลกัษณ์โดดเด่นไปขอตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพต่างๆ เป็นตน้ 
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2) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัในระดบัมากกบัความ
สะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ
ขยายสาขา หรือเปิดกิจการใหม่ ควรพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านค้า 
รวมทั้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับ เช่น สถานท่ีจอดรถ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปยงัร้านคา้ดว้ยยานพาหนะส่วนบุคคล และมกัจะพบกบัปัญหาเร่ืองการ
หาสถานท่ีจอดรถอยูเ่สมอ การอ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคในเร่ืองดงักล่าว จะช่วยให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจเดินทางไปยงัร้านคา้ของผูป้ระกอบการเป็นล าดบัแรกๆ 

3) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปซ้ือเส้ือผา้พื้นส าเร็จรูปจากร้านคา้ปลีก
บ่อยท่ีสุด อีกทั้งยงัให้ความส าคญัในระดบัมากกบัการตกแต่งภายในร้านคา้ และการจดัวางสินค้า
ภายในร้านคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัรูปแบบร้านคา้ให้ชดัเจน เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถสังเกตได้
ทนัทีว่าเป็นร้านคา้ประเภทไหน และควรจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ผูบ้ริโภค
สามารถเลือกชมสินคา้ไดง่้าย รวมทั้งควรตกแต่งภายในร้านคา้ใหมี้บรรยากาศสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์
ท่ีจ  าหน่าย เช่น การใชโ้ทนสี การใชว้สัดุตกแต่งประเภทไม ้การเปิดเพลงพื้นเมือง การใชน้ ้ าหอมกล่ิน
มะลิ เป็นตน้ 

4) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
โดยมีช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน รองลงมาคือ ช่วงว ันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ หรืออาทิตย์)  ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้เป็นการชัว่คราว ควรพิจารณาการจา้ง
แรงงานเพิ่มเติมในช่วงวนัหยุด เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีแน่นอน ซ่ึงผูบ้ริโภคซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด 

5) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากร้านคา้
ออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ตน้อยท่ีสุด แต่กลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปจากอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์หรือสังคมออนไลน์ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรหลีกเล่ียง
การเปิดร้านคา้ออนไลน์ เพื่อจ าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป แต่ถา้ผูป้ระกอบการมีศกัยภาพเพียงพอ 
หรือถา้ตน้ทุนในการด าเนินงานไม่สูงจนเกินไปนกั เช่น การเปิดร้านคา้ในสังคมออนไลน์ต่างๆ ท่ีไม่มี
ค่าใชจ่้ายในการเปิดร้านคา้ออนไลน์ ผูป้ระกอบการควรพิจารณาการเปิดร้านคา้ออนไลน์เพิ่มเติม เพื่อ
เป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย และเป็นช่องทางในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑ์ไป
ยงักลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวท่ีส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งน้ี 
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1.3.2 กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

1) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญัในระดบัมากกบัความน่าเช่ือถือของร้านคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้าง
ความน่าเช่ือถือใหเ้กิดข้ึนในใจผูบ้ริโภคดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การสร้างตราสินคา้ของตนเองข้ึนมา การ
น าผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพ หรือมีเอกลักษณ์โดดเด่นไปขอตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพต่างๆ เป็นตน้ 

2) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญัในระดบัมากกบัความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการขยายสาขา หรือเปิดกิจการใหม่ ควรพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวก
ในการเดินทางไปยงัร้านคา้ รวมทั้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับ เช่น สถานท่ีจอดรถ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปยงัร้านคา้ดว้ยยานพาหนะส่วนบุคคล และมกัจะ
พบกบัปัญหาเร่ืองการหาสถานท่ีจอดรถอยู่เสมอ การอ านวยความสะดวกให้กับผูบ้ริโภคในเร่ือง
ดงักล่าว จะช่วยใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเดินทางไปยงัร้านคา้ของผูป้ระกอบการเป็นล าดบัแรกๆ 

3) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนซ้ือ
เส้ือผา้พื้นส าเร็จรูปจากร้านค้าปลีกบ่อยท่ีสุด อีกทั้งยงัให้ความส าคญัในระดบัมากกบัการตกแต่ง
ภายในร้านค้า และการจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัรูปแบบร้านคา้ให้
ชดัเจน เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถสังเกตไดท้นัทีวา่เป็นร้านคา้ประเภทไหน และควรจดัวางสินคา้ภายใน
ร้านคา้ใหเ้ป็นระเบียบ เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกชมสินคา้ไดง่้าย รวมทั้งควรตกแต่งภายในร้านคา้
ให้มีบรรยากาศสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าหน่าย เช่น การใช้โทนสี การใช้วสัดุตกแต่งประเภทไม ้
การเปิดเพลงพื้นเมือง การใชน้ ้าหอมกล่ินมะลิ เป็นตน้ 

4) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปโดยมีช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน รองลงมาคือ ช่วงวนัหยุด (เสาร์-
อาทิตย์ หรืออาทิตย์) ดังนั้นผูป้ระกอบการท่ีต้องการจ้างแรงงานคนในท้องถ่ินในร้านค้าเป็นการ
ชั่วคราว ควรพิจารณาการจา้งแรงงานเพิ่มเติมในช่วงวนัหยุด เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีแน่นอน ซ่ึง
ผูบ้ริโภคซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุด 
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5) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญัในระดับมากกับการจ้างแรงงานคนในท้องถ่ินในร้านค้า เช่น พนักงานขายหน้าร้าน 
พนกังานคิดเงิน ดงันั้นผูป้ระกอบการควรพิจารณาถึงการจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ เพื่อเป็น
การช่วยเหลือสังคม และเศรษฐกิจไปดว้ยในเวลาเดียวกนั แต่ทั้งน้ีตอ้งค านึงขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และตน้ทุนในการจา้งงานประกอบดว้ย  

1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

1.4.1 กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

1) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
เฉล่ียคร้ังละ 1 ตวั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมในกรณีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปมากกวา่ 1 ตวั ทั้งน้ีเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑเ์พิ่มมากข้ึนในแต่ละคร้ัง 

2) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป
เฉล่ีย 1 คร้ังต่อปี และมีพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปคือ กลบัไปซ้ือสินคา้จาก
ร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีระบบสมาชิก หรือระบบติดตามลูกคา้ เพื่อ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ รวมทั้งเสนอสิทธิพิเศษให้กบัลูกคา้ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่ม
อตัราการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 

3) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทั่วไปให้ความส าคัญในระดับมากกับ 
มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการ
ฝึกอบรม และพฒันาพนกังานขาย เพื่อใหพ้นกังานขายสามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้
พื้นเมืองส าเร็จรูปจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือสังคมออนไลน์ ดังนั้นผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ
ส่ือสารทางการตลาดไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าว ควรใชช่้องทางออนไลน์เป็นหลกั โดยเนน้ไปท่ีการ
ส่ือสารขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑไ์ปยงักลุ่มผูบ้ริโภค มากกวา่การเสนอขายผลิตภณัฑ ์ 
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1.4.2 กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

1) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปเฉล่ียคร้ังละ 1 ตวั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการให้ส่วนลด
พิเศษเพิ่มเติมในกรณีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปมากกวา่ 1 ตวั ทั้งน้ีเพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค
ซ้ือผลิตภณัฑเ์พิ่มมากข้ึนในแต่ละคร้ัง 

2) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปเฉล่ีย 2 คร้ังต่อปี และมีพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมือง
ส าเร็จรูปคือ กลบัไปซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีระบบ
สมาชิก หรือระบบติดตามลูกคา้ เพื่อน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ รวมทั้งเสนอสิทธิ
พิเศษใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มอตัราการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 

3) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญัในระดบัมากกบัการให้ขอ้มูล มนุษยสัมพนัธ์ และการให้บริการของพนกังานขาย ดงันั้น
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักับการฝึกอบรม และพฒันาพนักงานขาย เพื่อให้พนักงานขาย
สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งสามารถใหข้อ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้

4) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากงานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ ดงันั้น
ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการส่ือสารทางการตลาดไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าว ควรน าผลิตภณัฑ์ของตนเอง
ไปร่วมงานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ ซ่ึงจะมีความคุม้ค่ามากกวา่การส่ือสารผา่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น 
ส่ือโทรทศัน์ วิทยุ หรือส่ือส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในงานแสดงสินคา้ 
หรือนิทรรศการ ก่อใหเ้กิดรายไดก้ลบัคืนมาสู่ผูป้ระกอบการในทนัที 

5) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคัญในระดับมากกับร้านค้ามีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการศึกษาให้
ผู ้ด้อยโอกาส การบริจาคเงินช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และร้านค้าให้ความส าคัญกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดักิจกรรมฟ้ืนฟูธรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีมีฐานะ
ทางการเงินมัน่คงในระดบัหน่ึงแลว้ ควรพิจารณาถึงการจดักิจกรรมต่างๆ ขา้งตน้ เพื่อช่วยเหลือสังคม 
และส่ิงแวดล้อม อีกทั้งยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบักิจการ ซ่ึงสามารถน ามาใช้ประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีให้ความส าคญักบัเร่ือง
ดงักล่าวไดอี้กดว้ย 
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ส่วนที ่2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ี 

2.1 ควรคัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตาตามเจนเนอเรชั่นของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 เจนเนอเรชัน่ คือ เจนเนอเรชัน่บี เจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ และเจนเนอ
เรชัน่วาย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ไดค้รอบคลุม
มากยิง่ข้ึน และไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากกวา่น้ี  

2.2 ควรท าการศึกษาพฤติกรรมของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ทีละประเภทของ
เส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน าไปใชว้างแผนกลยุทธ์ และก าหนดนโยบายใน
การด าเนินงานส าหรับเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.3 ควรปรับลดความยาวของแบบสอบถามลง รวมทั้งปรับภาษาของค าถามในส่วนท่ี 4 ท่ีใช้
วดัความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของผูต้อบแบบสอบถาม ให้เขา้ใจง่ายกว่าเดิม เพื่อให้
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดง่้ายข้ึน และลดเวลาท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามลง ซ่ึงจะส่งผล
ต่อความถูกตอ้งของขอ้มูลในทา้ยท่ีสุด 
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แบบสอบถามเพือ่การค้นคว้าแบบอสิระ 
เร่ือง พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนืของสตรีวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 ต่อการซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 

แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้แบบอิสระในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(การตลาด) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื
ของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป โดยผูศึ้กษาจะน าขอ้มูล
ทั้งหมดไปใชใ้นเชิงวิชาการเท่านั้น และขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั ซ่ึงผูศึ้กษาหวงัเป็น
อยา่งยิง่ว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ค าช้ีแจง การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดนิยมศพัทข์องเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปไวด้งัน้ี 

เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป หมายถึง “เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็ส าเร็จพร้อมส าหรับสวมใส่ ท่ีมีขนาด และ
รูปแบบท่ีหลากหลาย ตามความตอ้งการของตลาด โดยผลิตจากเส้นใยธรรมชาติท่ีมาจากพืช และสัตว ์
มีความวิจิตรบรรจง และลวดลายท่ีสะท้อนถึงคติความเช่ือ วฒันธรรม การด าเนินชีวิต และความ
เป็นมาในอดีต ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน” 

ส่วนที ่1 ค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง □ ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1.1) เพศ 
 □  ชาย (ยติุการท าแบบสอบถาม)   
 □  หญิง 
1.2) ปี พ.ศ. เกิด 
 □  เกิดก่อนปี พ.ศ. 2508 (ยติุการท าแบบสอบถาม)  
 □  เกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2508 ถึง 2519 
 □  เกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2520 ถึง 2537  
 □  เกิดหลงัปี พ.ศ. 2537 (ยติุการท าแบบสอบถาม) 
1.3) ท่ีอยูอ่าศยั หรือท่ีท างานในปัจจุบนั   
 □  ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่   
 □  นอกอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ยติุการท าแบบสอบถาม) 
1.4) ท่านซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปในระยะเวลา 4 เดือนท่ีผา่นมา หรือไม่ 
 □  ซ้ือ 
 □  ไม่ไดซ้ื้อ (ยติุการท าแบบสอบถาม) 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง □ ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
2.1) สถานภาพ   
 □  โสด     □  สมรส 
 □  หยา่ร้าง หรือหมา้ย   □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
2.2) ระดบัการศึกษาสูงสุด  
 □  ต  ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้  □  มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 □  มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  □  อนุปริญญา หรือ ปวส. 
 □  ปริญญาตรี    □  สูงกวา่ปริญญาตรี 
2.3) อาชีพ 
 □  ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานมหาวทิยาลยั 
 □  พนกังานบริษทัเอกชน   □  ธุรกิจส่วนตวั หรือคา้ขาย   
 □  รับจา้งทัว่ไป    □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
2.4) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 □  ไม่เกิน 9,000 บาท   □  9,001 ถึง 20,000 บาท 
 □  20,001 ถึง 30,000 บาท   □  30,001 ถึง 40,000 บาท 
 □  40,001 ถึง 50,000 บาท   □  มากกวา่ 50,000 บาท 

ส่วนที ่3  พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อการซ้ือเส้ือผ้า
พืน้เมือง ส าเร็จรูป 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง □ ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
3.1) ท่านซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปประเภทใด บ่อยท่ีสุด  
 □  เส้ือ     □  กางเกง 
 □  กระโปรง หรือผา้ซ่ิน   □  ชุดกระโปรง 
 □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
3.2) ท่านซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปดว้ยเหตุผลใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 □  ใชส้วมใส่ในท่ีท างาน   □  ใชส้วมใส่นอกเหนือจากท่ีท างาน 
 □  ซ้ือเป็นของขวญั หรือของฝากใหก้บัผูอ่ื้น □  ซ้ือไปจ าหน่ายต่อ 
 □  ซ้ือเพื่อเก็บสะสม   □  ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 □  ตอ้งการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี □  ตอ้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 □  ตอ้งการส่งเสริมอาชีพคนในทอ้งถ่ิน □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 
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3.3) บุคคลใดเป็นผูใ้หข้อ้มูล และค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ มากท่ีสุด 
  □  ตวัท่านเอง    □  เพื่อน 
  □  พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง   □  ญาติ หรือพี่นอ้ง 
 □  คนรัก สามี หรือภรรยา   □  พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 
 □  ส่ือมวลชน หรือนกัข่าว   □  ผูมี้ความรู้ นกัรีววิ หรือบล็อกเกอร์ 
 □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
3.4) บุคคลใดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปของท่าน มากท่ีสุด 
  □  ตวัท่านเอง    □  เพื่อน 
  □  พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง   □  ญาติ หรือพี่นอ้ง 
 □  คนรัก สามี หรือภรรยา   □  พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 
 □  ส่ือมวลชน หรือนกัข่าว   □  ผูมี้ความรู้ นกัรีววิ หรือบล็อกเกอร์ 
 □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
3.5) ท่านซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ียก่ีคร้ังต่อปี 
 □  1 คร้ังต่อปี    □  2 คร้ังต่อปี 
 □  3 คร้ังต่อปี    □  มากกวา่ 3 คร้ังต่อปี 
3.6) ท่านซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป เฉล่ียคร้ังละก่ีตวั 
 □  คร้ังละ 1 ตวั    □  คร้ังละ 2 ตวั 
 □  คร้ังละ 3 ตวั    □  มากวา่คร้ังละ 3 ตวั 
3.7) ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปของท่าน ต่อคร้ังเป็นเท่าใด 
 □  ไม่เกิน 500 บาท    □  501 ถึง 1,000 บาท 
 □  1,001 ถึง 1,500 บาท   □  1,501 ถึง 2,000 บาท 
 □  2,001 ถึง 2,500 บาท   □  มากกวา่ 2,500 บาท 
3.8) ท่านซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป บ่อยท่ีสุด ในวนัใด  
 □  วนัท างาน (จนัทร์-ศุกร์ หรือจนัทร์-เสาร์) □  วนัหยดุ (เสาร์-อาทิตย ์หรืออาทิตย)์ 
 □  วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์   □  ไม่แน่นอน 
3.9) ท่านซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากแหล่งใด บ่อยท่ีสุด 
 □  แผงลอย ตลาดนดั หรือเปิดทา้ยขายของ □  ร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง 
 □  ร้านคา้ส่งท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้พื้นเมือง □  ร้านคา้ชุมชน หรือร้านคา้ตามแหล่งท่องเท่ียว 
 □  หา้งสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้  □  งานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ 
 □  ร้านคา้ออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต  □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
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3.10) ท่านคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปก่อนการซ้ือหรือไม่ 
 □  คน้หาขอ้มูล    □  ไม่คน้หาขอ้มูล (ขา้มไปขอ้ 2.12) 
3.11) ท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปจากแหล่งใด มากท่ีสุด 
 □  ส่ือโทรทศัน์ หรือวทิย ุ   □  ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์หรือวารสาร 
 □  งานแสดงสินคา้ หรือนิทรรศการ □  แหล่งบุคคล เช่น บุคคลใกลชิ้ด หรือผูมี้ความรู้ 
 □  อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์สังคมออนไลน์ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
3.12) ท่านมีพฤติกรรมอยา่งไรภายหลงัจากการซ้ือเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูป 
 □  ซ้ือสินคา้จากร้านเดิม หรือตราสินคา้เดิมอีก  
 □  ชกัจูงคนรู้จกัใหม้าซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้เดียวกนั 
 □  เปล่ียนไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือตราสินคา้อ่ืน 
 □  คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อสนบัสนุนการซ้ือคร้ังท่ีผา่นมา 
 □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
3.13) ท่านรู้สึกพอใจกบัเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีท่านซ้ือมาล่าสุดหรือไม่ 
 □  พอใจ     □  ไม่พอใจ 
3.14) หากไม่มีโครงการรณรงคใ์ห้แต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง ท่านจะสวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน
 หรือไม ่
 □  สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน  □  ไม่สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างาน 
 □  สวมใส่เส้ือผา้พื้นเมืองไปท างานบา้งในบางโอกาส 
3.15) โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคดิการบริโภคที่ยั่งยืน 

ระดบัความส าคัญต่อการตัดสินใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์      
1) คุณภาพของเน้ือผา้      
2) คุณภาพการตดัเยบ็      
3) สีสัน และลวดลาย      
4) การออกแบบ เช่น ความสวยงาม ความทนัสมยั      
5) ความหลากหลายของสินคา้ เช่น ขนาด      
6) ตรายีห่อ้ของทอ้งถ่ิน      
7) ตราสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น 
เคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์โอทอป ตรานกยงูพระราชทาน 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคดิการบริโภคที่ยั่งยืน 

ระดบัความส าคัญต่อการตัดสินใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์      
8) ประโยชน์ใชส้อย       
9) การดูแลรักษา      
10) ความสบายในการสวมใส่      
11) ผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ      
12) การใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน      
13) กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การยอ้มสี
ดว้ยวสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

     

14) การใชแ้รงงานคนในทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต      
ปัจจัยด้านราคา      
1) ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้      
2) ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ      
3) ราคาเท่ากบัราคาในตลาดของเส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปทัว่ไป      
4) ความชดัเจนของป้ายแสดงราคา      
5) การต่อรองราคา      
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
1) ความน่าเช่ือถือของร้านคา้       
2) ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้      
3) ส่ิงอ  านวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ หอ้งน ้า      
4) การตกแต่งภายในร้านคา้      
5) การจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้      
6) การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติโดยรอบร้านคา้      
7) การอนุรักษ ์และประหยดัพลงังาน เช่น การใชห้ลอด
ประหยดัไฟ การปิดไฟเม่ือไม่ใชง้าน 

     

8) การจา้งแรงงานคนในทอ้งถ่ินในร้านคา้ เช่น พนกังานขาย
หนา้ร้าน พนกังานคิดเงิน 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 
ตามแนวคดิการบริโภคที่ยั่งยืน 

ระดบัความส าคัญต่อการตัดสินใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
9) จ าหน่ายในร้านคา้ชุมชน      
10) จ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้      
11) สั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ตได ้      
12) รูปแบบการช าระเงิน เช่น การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต      
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด      
1) การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุหนงัสือพิมพ ์      
2) การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ      
3) การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงรางวลั การให้
ส่วนลด การใหข้องแถมต่างๆ 

     

4) การใหสิ้ทธิพิเศษกบัลูกคา้ประจ า      
5) การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย      
6) มนุษยสัมพนัธ ์และการให้บริการของพนกังานขาย      
7) ร้านคา้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการศึกษา
ใหผู้ด้อ้ยโอกาส การบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั
ต่างๆ 

     

8) ร้านคา้ใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดักิจกรรม
ฟ้ืนฟธูรรมชาติ การจดักิจกรรมปลูกป่า 

     

3.16) ท่านมีความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้พื้นเมืองส าเร็จรูปท่ีท่านซ้ือ และใชใ้นดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี
 อยา่งไร โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

ผลติภัณฑ์เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 
ระดบัความคดิเห็น 

ทางบวก 
มาก 

ทางบวก เฉยๆ ทางลบ 
ทางลบ
มาก 

1) มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม      
2) มีผลกระทบต่อสังคม      
3) มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ      
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ส่วนที ่4 ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนืของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

ความคดิเห็นต่อแนวคดิการบริโภคที่ยั่งยืน 

ระดบัความเห็นด้วยต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1) มนุษยก์  าลงัท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง      
2) ความสมดุลของธรรมชาติสามารถทนต่อ
ผลกระทบจากประเทศอุตสาหกรรมใหม่ต่างๆ ได ้

     

3) มนุษยชาติก าลงัเผชิญหนา้กบัวิกฤตระบบ
นิเวศน์ท่ีก าลงัขยายขอบเขตเป็นอยา่งมาก 

     

4) โลกเปรียบเสมือนกบัยานอวกาศท่ีมีพื้นท่ี และ
ทรัพยากรจ ากดัมากๆ  

     

5) ถา้ทุกส่ิงยงัคงด าเนินไปในวิถีทางปัจจุบนั เราทุก
คนจะประสบกบัความหายนะทางส่ิงแวดลอ้มใน
อนาคต 

     

6) มีความจ าเป็นท่ีผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัจะตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวิธีท่ีเป็นมิตร 
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

     

7) มีความจ าเป็นท่ีผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัจะตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวิธีท่ีไม่ส่งผล
ต่อการเสียสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม 

     

8) มีความจ าเป็นท่ีผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัจะตอ้งใชบ้รรจุภณัฑด์ว้ยวิธีท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

     

9) เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉันจะซ้ือสินคา้ท่ีมีรสนิยม      
10) เม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑ ์ฉนัจะถูกชกัน าโดยส่ิงท่ี
ฉนัชอบ 

     

11) ผูค้นควรบริโภค หรืออุปโภคในส่ิงท่ีเขาชอบ 
ถึงแมว้่าส่ิงนั้นจะไม่ดีต่อสุขภาพ 
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ความคดิเห็นต่อแนวคดิการบริโภคที่ยั่งยืน 

ระดบัความเห็นด้วยต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
12) เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัจะเลือกดว้ยรสนิยมของ
ฉนั 

     

13) ฉนัใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑว์่าตอ้งไม่มี
สารเคมี 

     

14) ฉนัหลีกเล่ียงผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมเป็นโทษ
ต่อร่างกายมากเกินไป 

     

15) เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัให้ความสนใจว่า
ผลิตภณัฑมี์สารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพอยูห่รือไม่ 

     

16) เร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคญัต่อฉนั เม่ือฉนั
บริโภค หรืออุปโภคผลิตภณัฑ ์

     

17) ความสามคัคีในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันามี
ความส าคญักบัฉัน 

     

18) ฉนัจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑต่์างๆ หากฉนัไม่แน่ใจ
ว่าผูผ้ลิต และคนงานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

     

19) เม่ือฉนัซ้ือผลิตภณัฑต่์างๆ ฉนัใหค้วามสนใจ
กบัฉลากท่ีแสดงถึงการคา้ท่ีเป็นธรรม 

     

20) ฉนัประสงคท่ี์จะจ่ายเงินซ้ือสินคา้ในราคาท่ี
สูงข้ึนเพื่อสนบัสนุนผูผ้ลิตรายยอ่ยจากกลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันา 

     

21) มีความส าคญัส าหรับฉันท่ีจะสนบัสนุนผูผ้ลิต
ในทอ้งถ่ิน เม่ือฉนัซ้ือสินคา้ 

     

22) เป็นส่ิงท่ีดีในการสนบัสนุนผูผ้ลิต
ภายในประเทศ โดยการซ้ือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

     

23) ผูบ้ริโภคควรแสดงออกถึงความเป็นน ้าหน่ึงใจ
เดียวกนักบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน 

     

24) ไม่มีความส าคญัส าหรับฉันว่าผลิตภณัฑน์ั้นจะ
เป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินหรือไม่ 
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ความคดิเห็นต่อแนวคดิการบริโภคที่ยั่งยืน 

ระดบัความเห็นด้วยต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
25) บริษทัต่างๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อลด
มลพิษอนัเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง 

     

26) หากเป็นไปได ้บริษทัต่างๆ ควรใชว้สัดุรีไซเคิล
ในการผลิตสินคา้ของตนเอง 

     

27) บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการเพื่อการอนุรักษน์ ้ า
และพลงังาน 

     

28) บริษทัต่างๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อ
สนบัสนุนการจา้งงานจากชุมชนต่างๆ ท่ีตอ้งพึ่งพา
อุตสาหกรรมของบริษทัตนเอง 

     

29) บริษทัต่างๆ ควรใชโ้ครงการพึ่งพาแหล่ง
พลงังานทดแทนท่ีมีอยูใ่นชุมชน เพื่อลดตน้ทุนการ
ผลิต 

     

30) บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการความร่วมมือกบั
แหล่งชุมชนเพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑท่ี์ตรง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

     

ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………….………………………………………… 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ และเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 
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