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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคผา้ไหมโครงการมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพ (2) ศึกษาระดบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  และ (3) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิง
สาํรวจประชากรคือผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการมูลนิธิศิลปาชีพ เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากร จึงไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่ง
จากสูตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่งของ  W. G. Cochran (1977) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จาํนวน 440 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
สถิติเชิงพรรณนาคือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและใชส้ถิติเชิงอนุมานคือสถิติไคสแควร์ (Chi-square)  

ผลการวจิยัพบวา่ระดบัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคผา้ไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอยูใ่นระดบัมากและพบวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to 1) investigate marketing mix factor among silk product customers at the 
Foundation of the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand; 
2) investigate level of behavior among silk product customers at the Foundation of the Promotion of Supplementary 
Occupations and Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand. A sample size of 440 customers was drawn 
from infinite population by Cochran’s formula, at 95% confidence level. Data were analyzed into frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and a Chi-square test. 
 The findings revealed that level of marketing mix factor among silk product customers at the Foundation of the 
Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand was at a high 
level. Level of behavior among silk product customers at the Foundation of the Promotion of Supplementary  Occupations and 
Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand was at a high level. A significant relationship between marketing 
mix factor and customer behavior at the the Foundation of the Promotion of Supplementary Occupations and Related 
Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand was found, at .05 level. 
 

คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหม มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  
Key Words: Marketing Mix Factor, Silk Product Customers, The Foundation of the Promotion of Supplementary  

Occupations and Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand 
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บทนํา 
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

กบัพระราชกรณียกิจในการอนุรักษง์านศิลปหัตถกรรม
ผ้ า ไ ห ม ไ ท ย  ส ม เด็ จ พ ร ะ น า ง เจ้ า สิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทยัการอาชีพของสตรี
ในแต่ละท้องถ่ิน ซ่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้ น 
ทรงเห็นว่าแต่ละทอ้งถ่ินมีวฒันธรรมดั้งเดิมอนัดีงามท่ี
สตรียงัรักษาไวอ้ยู่ คือ การทอผา้มัดหม่ีในครัวเรือน 
ทรงมีพระราชดาํริว่าสามารถจะยึดเป็นอาชีพเสริมช่วย
ครอบครัวได ้พระราชดาํริในการสร้างงานให้ราษฎรทาํ
โดยใชแ้รงงานอยูภ่ายในบา้นนั้น ไดรั้บความสนใจ จน
ต่อมาไดข้ยายข้ึนเป็นพระราชกรณียกิจดา้นสนับสนุน
และส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหม หัตถกรรม
การทอผ้าไหมให้แก่ราษฎรไปทั่วทุกภาค  ทําให้
เกษตรกรผูเ้ล้ียงไหม ทอผา้ไหม ไดมี้อาชีพท่ีย ัง่ยืน และ
มีรายได้พึ่ งพาตนเองได้ งานส่งเสริมการผลิตผา้ไหม
ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไดมี้การสนับสนุนการ
ทอผ้าไหมให้ มีความหลากหลายชนิดเพ่ิม ข้ึน  คือ 
นอกจากผา้ไหมมดัหม่ีแลว้ ยงัสนบัสนุนให้มีการทอผา้
ไหมแพรวา ผา้ไหมหางกระรอก ผา้ไหมลายลูกแก้ว 
ผา้ขิดไหม ผา้จกไหม เป็นตน้ เพ่ืออนุรักษแ์ละ สืบทอด
การทอผา้ไหมให้กวา้งขวางมากข้ึน  ทั้ งน้ี  เพราะภูมิ
ปัญญาการทอผา้ไหมของไทยนั้นมีความเป็นเอกลกัษณ์
โดดเด่นแตกต่างกนัในแต่ละภูมิภาค 

จากความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพสินค้า
การตลาดและระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทยทาํ
ให้โครงสร้างรายได้ของประเทศไทยแยกออกเป็น 2 
ภาค คือ ภาคการบริโภคภายในประเทศ และภาคการ
ส่งออกต่างประเทศ โดยท่ีภาคการส่งออกเป็นภาคท่ี
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากถึงร้อยละ 60 ของ
รายได้รวมของประเทศไทย สินค้าส่งออกท่ีประเทศ
ไทยผลิตมีมากมายหลายชนิด  เช่น  ข้าว  ยางพารา  
นํ้ าตาล ส่ิงทอ ฯลฯ แต่ในบรรดาสินคา้ส่งออกทั้งหมด
ของประเทศไทยผา้ไหมไทยนับเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมี
ความโดดเด่นอย่างมาก เพราะผา้ไหมมิใช่เป็นเพียง
สินคา้ส่งออกธรรมดาท่ีผลิตเพียงจาํนวนมาก ๆ และมี

รูปแบบสนองความต้องการของผู ้บ ริโภคเท่านั้ น 
หากแต่ผา้ไหมไทยเป็นสินคา้ส่งออกทางวฒันธรรมท่ีมี
ความโดดเด่นดา้นลวดลายบนผืนผา้ซ่ึงลวดลายเหล่าน้ี
ได้ถูกสร้างสรรค์ข้ึนจากคติพจน์ความเช่ือวฒันธรรม
ของผูผ้ลิตและดว้ยความตอ้งการของตลาดผูซ้ื้อผา้ไหม
จาํนวนมากทัว่โลกทาํให้เกิดผูผ้ลิตผา้ไหมไทยจาํนวน
มากในประเทศไทย 

เม่ื อ พิ จารณาถึงปัญหาต่าง  ๆ  ท่ี เกิด ข้ึนกับ
อุตสาหกรรมผา้ไหมไทยดงักล่าวขา้งตน้ พบว่าปัญหา
เห ล่าน้ี เกิด ข้ึน เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ มี
กฎหมายโดยเฉพาะท่ีจะใหค้วามคุม้ครองแก่งานผา้ไหม
ไทย ทั้งมิติงานดา้นวฒันธรรมและงานผลิตผา้ไหมแบบ
อุตสาหกรรม ดังนั้ นเพ่ือให้อุตสาหกรรมผา้ไหมไทย
ได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยสิ์น
ทางปัญญาใหม้ากท่ีสุดการวจิยัฉบบัน้ีจึงมีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งศึกษาถึงรูปแบบกระบวนการผลิตผา้ไหมและ
ผลลัพธ์ท่ี เกิดข้ึนจากการนํากฎหมายทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญ าม า คุ้ ม ค รอ งโด ย เฉ พ าะอ ย่ าง ยิ่ ง ก ารนํ า
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาใชก้บังานผา้ไหม
ไทยภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศอัน
คุ้มครองลิขสิท ธ์ิระหว่างประเทศ  เช่น  อนุสัญญา  
กรุงเบริน์ ความตกลงขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญา
โลก WIPO เป็นต้น  พร้อมกับการศึกษาเปรียบเทียบ
แนวทางคุ้มครองงานส่ิงทอของประเทศต่าง ๆ เช่น
ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต ้ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศ
ฝร่ังเศส อนัจะส่งผลให้ทราบถึงทิศทางและรูปแบบท่ี
เหมาะสมในการกํากับ ดูแลผ้าไหมไทยไปจนถึง
ข้อเสนอแนะท่ี เก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิและแนว
ทางการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายลิขสิทธ์ิไทยเพ่ือ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยทั้ งใน
ปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงประเด็นดังกล่าวเป็นหัวข้อ
สาํคญัของการวจิยัช้ินน้ี 

ดงันั้นงานวิจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ีจะทาํใหก้ารบริโภคผา้ไหมมาก
ยิ่งข้ึน และงานวิจัยในประเด็นอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต
สําหรับผูท่ี้สนใจเร่ืองอุตสาหกรรมผา้ไหมไทยทั้ งใน
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ดา้นงานสร้างสรรค์ทางวฒันธรรมและงานสร้างสรรค์
ทางอุตสาหกรรมอนัจะเป็นการสร้างองคค์วามรู้ดา้นน้ี
ข้ึนใหม่สาํหรับประเทศไทยต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีต่อผูบ้ริโภคผา้ไหมไทยโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพ 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผา้ไหมไทย 
โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีต่อโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคผา้ไหม 
โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภค 
 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

ตวัแปรต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผา้ไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มีขอบเขต
การศึกษา ดงัน้ี 
 
ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภค
ผา้ไหมไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนโดย
คาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรท่ีไม่ทราบจาํนวน
ประชากร 

 
ขอบเขตด้านตวัแปร  

ตวัแปรตน้ ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริม
การตลาด 
 ตัวแปรตาม  พฤติกรรมการบริโภคผ้าไหม
โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  
 
ขอบเขตด้านเวลา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีทําการศึกษาและเก็บข้อมูล 
ตั้ ง แ ต่ เดื อ น ตุ ล าค ม  2557 – ธั น ว าค ม  2557 ร วม
ระยะเวลา 3 เดือน 
 

ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาด  
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย  
4. การส่งเสริมการตลาด 
ท่ีมา : Kotler (1997) 

พฤติกรรมการบริโภคผา้ไหมโครงการมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพ 

ประกอบดว้ย 6Ws และ 1H ดงัน้ี 
- ลกัษณะทัว่ไปของผูซ้ื้อ (Who) 
- ส่ิงท่ีตอ้งการซ้ือ (What) 
- ทาํไมจึงซ้ือ (Why) 
- ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือ (Who) 
- ซ้ือเม่ือใด (When) 
- ซ้ือท่ีไหน (Where) 
- การตดัสินใจซ้ืออยา่งไร (How) 
ท่ีมา : Kotler (1997) 
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วธีิการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภค
ผา้ไหมโครงการมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพ เน่ืองจากไม่
ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงไดก้าํหนดขนาด
ตวัอยา่งจากสูตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่งของ Cochran 
(1977) โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ
ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ใช้ขนาดตวัอย่าง
อยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดย
มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด 
440 ตัวอย่าง  ซ่ึ งถือได้ว่าผ่าน เกณฑ์ตามท่ี เง่ือนไข
กาํหนด คือไม่นอ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัขอ้มูลคร้ังน้ีการวิจยั
ใช้แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคผา้ไหมโครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ซ่ึงไดส้ร้างตามวตัถุประสงค์
และกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลกัษณะขอ้มูลทั่วไป
ของกลุ่มตวัอย่าง คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple 
Choice) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบั
การศึกษา 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อการบริโภคผ้าไหมโครงการมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพโดยมีลักษณะคําถามแบบระดับ
ความสําคญั 5 ระดบั (Rating Scale) แบ่งขอ้คาํถามเป็น 
4 ดา้น รวม 20 ขอ้ โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 ระดบัคะแนน 5 หมายความวา่มีความสาํคญั
ในระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบัคะแนน 4 หมายความวา่มีความสาํคญั
ในระดบัมาก 

 

 ระดบัคะแนน 3 หมายความวา่มีความสาํคญั
ในระดบัปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 2 หมายความวา่มีความสาํคญั
ในระดบันอ้ย 
 ระดบัคะแนน 1 หมายความวา่มีความสาํคญั
ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการ
บริโภคผา้ไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และ
เหตุผลในการบริโภคผา้ไหม คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Multiple Choice) จาํนวน 7 ขอ้ 
 ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การบริโภคบริโภคผา้ไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพ ซ่ึงใชล้กัษณะคาํถามแบบปลายเปิด 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. เก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ตามจาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีคาํนวณได้ขา้งตน้ โดยผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นผูก้รอกขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 2. แจกขอ้มูลแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมาย
และช้ีแจงถึงวตัถุประสงค ์แลว้ ผูว้จิยัเตรียมลงพ้ืนท่ี  
 3. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์และ
คุณภาพของคาํตอบท่ีได ้ 

4. นําแบบสอบถาม ท่ี มีค ําตอบครบถ้วน
สมบูรณ์และมี คุณภาพมาบันทึกลงในโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูลทาง
สถิติ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา คือ การ
อธิบายลักษณะข้อมูลทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ของ
ก ลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้ต ารางการแจกแจงความ ถ่ี 
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(Frequency) ค่ า ร้ อ ย ล ะ  (Percentage) แ ล ะค่ า เฉ ล่ี ย 
(Mean) เพ่ืออธิบายขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ 
 ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกับการบริโภคผา้ไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพ ไดน้าํมาเรียบเรียงโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี
ของขอ้มูล (Frequency) 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน คือ การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคผา้ไหมโครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ด้วยการทดสอบ Chi-Square 
โดยตั้งนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ผลการวจิัย 

ผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริม 
ศิลปาชีพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 293 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.59 ของผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 
ปี จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของผูบ้ริโภคผา้
ไหมไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั้งหมด โดย
มีอาชีพเป็นขา้ราชการ จาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.95 ของผู ้บริโภคผา้ไหมไทย และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 11,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.27 ของผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพทั้ งหมด  ซ่ึ งมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 37.05 ของผูบ้ริโภคผา้
ไหมไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั้งหมด  
 
วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีพฤติกรรม
ผู้บริโภคผ้าไหมไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
พบว่า  สินคา้ผา้ไหมมีความสวยงามหรูหราทาํให้สวม
ใส่ส ง่างามอยู่ในระดับมาก  สําห รับภาพรวมด้าน
ผลิตภณัฑมี์ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา พบว่า มี
การกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัประเภทผลิตภณัฑ์ผา้
ไหม มีการกําหนดราคาท่ี เหมาะสมกับประเภท

ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมอยูใ่นระดบัมาก สําหรับภาพรวมดา้น
ราคามีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย พบวา่ มีการจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่สะดวกใน
การเลือกซ้ือมีการจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่สะดวกในการ
เลือกซ้ืออยู่ในระดับมาก สําหรับภาพรวมด้านช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด พบวา่ พนกังานขายสามารถแนะนาํผลิตภณัฑ์
ให้ผูบ้ริโภคพนักงานขายสามารถแนะนาํผลิตภณัฑ์ให้
ผูบ้ ริโภคอยู่ในระดับมาก สําหรับภาพรวมด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคผา้ไหมไทยซ้ือสินคา้หรือ
บริการเป็นผ้าเมตร จํานวน  189 คน  คิดเป็นร้อยละ 
42.95 รองลงมาคือของชําร่วย และเส้ือผ้าสําเร็จรูป 
จาํนวน 96 คน และจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 
และ 19.55 ตามลาํดบั  

ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังส่วน
ใหญ่จ่ายน้อยกว่า 1,000 บาท จาํนวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.09 โดยความถ่ีในการใช้บริการโครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ส่วนใหญ่ใช้บริการเดือนละ
คร้ัง จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 56.46  

ผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย ส่วนใหญ่ซ้ือช่วงเวลา
หลัง 14.01 น . จํานวน  188 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.72 
และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้วนัเสาร์–วนัอาทิตยจ์าํนวน 160 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.00โดยระยะเวลาท่ีใชซ้ื้อสินคา้ต่อ
คร้ังประมาณ 21-30 นาทีจาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.00 สําหรับดา้นอิทธิพลในการบริโภคผา้ไหมมาจาก
ส่ือโฆษณา จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00  
 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคผ้าไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
 ด้านซ้ือสินค้าหรือบริการประเภทใดบ่อยสุด 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
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มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้านซ้ือสินค้าหรือบริการ
ประเภทใดบ่อยสุดพบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และ
ด้าน ช่องทางการจัดจําห น่ ายมีความสั มพัน ธ์กับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริม 
ศิลปาชีพดา้นซ้ือสินคา้หรือบริการประเภทใดบ่อยสุด ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้านซ้ือสินค้าหรือบริการ
ประเภทใดบ่อยสุดพบวา่ดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู ้บ ริโภคผ้าไหมไทย 
โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้านซ้ือสินค้าหรือ
บริการประเภทใดบ่อยสุด  

 
ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าแต่ละคร้ัง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้
แต่ละคร้ังพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จําห น่ าย  และด้ าน การ ส่ ง เส ริมท างก ารตลาด มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู ้บ ริโภคผ้าไหมไทย 
โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ดา้นค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้
แต่ละค ร้ังพบว่าด้านราคาไม่ มีความสัมพัน ธ์กับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพ ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง 

 
ด้านความถี่ในการใช้บริการ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้านความถ่ีในการใช้บริการ
โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย 

โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ดา้นความถ่ีในการใช้
บริการโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้านความถ่ีในการใช้บริการ
โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ พบว่าดา้นราคาดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด
มีความสัมพนัธ์ระหว่างกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหม
ไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ดา้นความถ่ีใน
การใชบ้ริการโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพท่ีระดบั
นยัสาํคญั 0.05 

 
 ด้านช่วงเวลาการใช้บริการ 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้านช่วงเวลาการใช้บริการ
พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพ ดา้นช่วงเวลาการใชบ้ริการ  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้านช่วงเวลาการใช้บริการ
พบวา่ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีความสัมพัน ธ์ระหว่างกับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
ดา้นช่วงเวลาการใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
 ด้านวนัทีเ่ลือกซ้ือสินค้าบ่อยทีสุ่ด 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้านวนัท่ีเลือกซ้ือสินค้าบ่อย
พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
ดา้นวนัท่ีเลือกซ้ือสินคา้บ่อยท่ีสุด 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
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มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้านวนัท่ีเลือกซ้ือสินค้าบ่อย
พบว่าด้านราคาดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
ดา้นวนัท่ีเลือกซ้ือสินคา้บ่อยท่ีสุดท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 
ด้านระยะเวลาเฉลีย่ทีใ่ช้ซ้ือสินค้าต่อคร้ัง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพด้านระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ซ้ือ
สินคา้ต่อคร้ังพบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ และด้านราคาไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู ้บ ริโภคผ้าไหมไทย 
โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ดา้นระยะเวลาเฉล่ียท่ี
ใชซ้ื้อสินคา้ต่อคร้ัง 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้านระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ซ้ือ
สินคา้ต่อคร้ังพบว่าดา้นช่องทางการจาํหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
ด้านระยะเวลาเฉ ล่ียท่ีใช้ซ้ือสินค้าต่อคร้ัง  ท่ี ระดับ
นยัสาํคญั 0.05 
 

ด้านอทิธิพลทีท่าํให้บริโภคผ้าไหม 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย โครงการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพดา้นอิทธิพลท่ีทาํให้บริโภคผา้
ไหม พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จัด จําห น่ าย  และด้ าน ก าร ส่ ง เส ริม ก ารตล าด  มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู ้บ ริโภคผ้าไหมไทย 
โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ดา้นอิทธิพลท่ีทาํให้
บริโภคผา้ไหม ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 สามารถสรุปไดว้่าส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย 
โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

อภิปรายผล 
 สมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดด้านมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู ้บ ริโภคผ้าไหมไทย 
โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลการศึกษา พบว่า
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจําหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู ้บ ริโภคผ้าไหมไทย 
โครงการมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพอยา่งมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล   
(2549) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางค์ของผูช้าย ในอาํเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้น
ช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เค ร่ืองสํ าอางค์ของผู ้ช าย  ในอําเภอ เมือง  จังหวัด
เชียงใหม่ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศิริ
ประภา (2552) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปของวยัรุ่นในเขตอาํเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชรผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
สําเร็จรูปของวยัรุ่นท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
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