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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีไดส้อบถามผูท่ี้มาเยี่ยมชม ณ บริเวณพ้ืนท่ีจดัแสดงผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชน งานวนัเกษตรภาค

อีสาน ปี 2559 จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยการเก็บแบบสอบถาม ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
สมัภาษณ์ผูท่ี้เดินออกจากพ้ืนท่ีจดัแสดงสินคา้ชุมชน ณ บริเวณศาลาแดงและโดยรอบ การวิเคราะห์ผลขอ้มูลจะใชส้ถิติ
หาความถ่ี          หาอตัราส่วนร้อยละ และค่าเฉล่ียเพ่ือหาความพึงพอใจของผูเ้ยี่ยมชมสินคา้ชุมชน จากการศึกษาพบวา่ 
ร้อยละ 60.0  ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.5 พกัอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีในอ าเภอเมืองขอนแก่น ร้อยละ 60.5 
เดินทางมายงังานดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 31.0 รับทราบขอ้มูลการจดังานจากป้ายโฆษณา ในดา้น
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้พบวา่ ร้อยละ 41.0 ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดซ้ื้อสินคา้ชุมชน โดยสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 
คือ ผา้ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดซ้ื้อสินคา้ ส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลไวด้งัน้ี คือ สนใจในตวัสินคา้แต่สินคา้มีราคา
สูง ในดา้นความพึงพอใจของผูเ้ยี่ยมชมสินคา้ชุมชน งานวนัเกษตรภาคอีสาน พบวา่ความพึงพอใจในภาพรวมมีระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.07 โดยมีความพอพึงใจในดา้นคุณภาพสินคา้ชุมชนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.18  จากผลดงักล่าวผูว้ิจยั
เสนอให้ควรจดัแสดงสินคา้ชมชุนท่ีมีราคาไม่สูงมาก เน่ืองจากผูท่ี้เขา้เยี่ยมชมสินคา้ชุมชนบริเวณศาลาแดง งานวนั
เกษตร ภาคอีสานส่วนมากเป็นกลุ่มท่ีรายไดไ้ม่สูงการใชจ่้ายต่อคร้ังไม่สูงมาก 
 

ABSTRACT 
This study was conducted to survey visitors of OTOP product area at in Isan Agriculture Day 2016. The study 

sample was composed of 400 subjects by purposive sampling. The data were analyzed by using frequency, percentage, and 
mean found that, most of subjects are female living in Khon Kaen. 64.5 percent come to join in Isan Agriculture Day 2016 
by car and 31.0 percent get the information from billboards.  41.0 percent of its purchasing behavior has been the most 
popular textile and apparel.  The subjects’  aims of visiting Saladaeng area were purchasing private consumption and had 
intention toward the products but they were not willing to buy the products due to overpriced. Most of the visitors liked the 
overall of OTOP product area at in Isan Agriculture Day 2016, mean =  4.07 and the most satisfaction factor was product, 
mean =  4.18. From the result, the researchers recommend that the next exhibition should place low price OTOP product 
since customers of OTOP product area at in Isan Agriculture Day have low salaries and price is the factor that customers 
firstly consider 
ค าส าคญั : สินคา้ชุมชน  งานเกษตรภาคอีสาน  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
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บทน า 
การจดังานวนัเกษตรภาคอีสานจดัข้ึนโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงเป็นงานท่ีพฒันามา

จาก   การขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ต่อมาคณะเกษตรศาสตร์
ร่วมกบัหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดพ้ฒันาขยายขอบข่ายงาน เพ่ือใหเ้กิดความหลากหลายของกิจกรรม
ภายในงาน อาทิเช่น การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ การออกร้านขายผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตรทั้ งจากภาครัฐและ
เอกชน การออกร้านจ าหน่ายสินคา้ชุมชน เป็นตน้ (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2559) 

กิจกรรมภายในงานวนัเกษตรภาคอีสานจะแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการพฒันาด้านการเกษตรของไทย      
เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้              
ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร การเผยแพร่ผลงานดา้นพฒันาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ  การส่งเสริม
กิจกรรมของนกัศึกษาใหมี้โอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทกัษะภาคสนาม  การกระตุน้และส่งเสริมการขยายตวัของ
ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชน หรือ OTOP (One Tumbon One 
Product)         ณ บริเวณศาลาแดง ภายในงานวนัเกษตรอีสาน  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการสร้างเงินหมุนเวียน
ในแก่งานวนัเกษตรภาคอีสาน(คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น , 2559) 

จากการรายงานผลการประเมินการจดังานในปี 2558 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและ
ประชาชนผูส้นใจเขา้มาเยี่ยมชมงานจ านวน 573,574 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 539 ลา้นบาท ซ่ึงช่วยส่งเสริม           
และพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเห นือเป็นอย่างดี  (คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น , 2559) อยา่งไรก็ตาม จากรายงานการประเมินผลวนัเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2557  พบวา่ งาน
วนัเกษตรภาคอีสานยงัมีประเด็นปัญหาดา้นประเภทสินคา้และราคาสินคา้ท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคจึง
อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบดา้นลบต่อทศันคติของผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือซ้ือสินคา้ OTOP เช่น ไม่พึงพอใจ
ต่อสินคา้ชุมชนท่ีจดัขายภายในงานวนัเกษตรภาคอีสาน (วนัเกษตรภาคอีสาน, 2557)  ดงันั้นเพ่ือให้การจดังานเกษตร 
ภาคอีสานในส่วนของสินคา้ชุมชนใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุดทั้งตอ่ผูบ้ริโภคและผูร่้วมออกร้านจ าหน่ายสินคา้ จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมงานในส่วนของสินคา้ชุมชน 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการส ารวจพฤติกรรมและทศันคติของผูเ้ยี่ยมชมสินคา้ชุมชนบริเวณศาลา

แดง งานวนัเกษตร ภาคอีสาน 2559  ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาอาจเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิต และคณะ               

ผูด้  าเนินงานกิจกรรม ในการปรับเปล่ียน พฒันาสินคา้ และรูปแบบการจดังาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ยี่ยม

ชมสินคา้ชุมชน เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมงานวนัเกษตรภาคอีสานเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้ไดม้าก

ท่ีสุด 
 

วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรของการศึกษาคือ ผูเ้ยี่ยมชมงาน ณ บริเวณศาลาแดงและโดยรอบ ท่ีไดมี้การจดัแสดงผลิตภณัฑ์

สินคา้ชุมชนประเภทงานหัตถกรรมและเคร่ืองใชต้่างๆในงานวนัเกษตรภาคอีสาน ปี 2559 ซ่ึงจ านวนประชากรของ

การศึกษา     ไม่สามารถทราบจ านวนท่ีชดัเจนได ้ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงไดใ้ชข้อ้มูลจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
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งานวนัเกษตร       ภาคอีสาน จากรายงานการประเมินผลงานวนัเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2558 มาอา้งอิง เพื่อเป็น

ขอ้มูลจ านวนประชากร              ท่ีจะศึกษาในปี 2559  ซ่ึงในปี 2558 มีผูเ้ขา้ชมงานประมาณ 500,000 คน  

ดงันั้นการก าหนดจ านวนตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดจากสูตรการค านวณของ Yamane ดงัน้ี 

จากสูตร                                   n = 
N

1+𝑁(𝑁)2
                                                               

 

 แทนสูตร                                N = 
500,000

1+500,000(0.052)
 

                                                n = 400 
N = จ านวนตวัอยา่ง                                                     
 e = ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดท่ียอมใหเ้กิดได ้
 n = จ านวนตวัอยา่งหรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดค่า e = 0.05 และจ านวนประชากร N = 500,000 คน ดงันั้นไดจ้ านวนตวัอยา่ง คือ 400 
คน ตามการค านวณขา้งตน้  

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและสถานทีศึ่กษา 
การเลือกตวัอยา่งเพ่ือสมัภาษณ์ของการศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ใชว้ธีิการ

สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะท าการสัมภาษณ์ผูท่ี้เดินออกจากพ้ืนท่ีจดัแสดงสินคา้ชุมชน ณ 
บริเวณศาลาแดงและโดยรอบ ภายหลงัท่ีไดเ้ยีย่มชมหรือซ้ือสินคา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยจะท าการสมัภาษณ์เฉล่ียวนัละ 
40 คน ตลอดช่วงระยะเวลาจัดงาน 10 วนั  ของการจดังาน คือ ตั้ งแต่วนัท่ี 22 มกราคม – 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ 
อุทยานถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร บริเวณศาลาแดง มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

สถิตทิีน่ ามาใช้ในการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถิตเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ในการอธิบายถึงขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้ 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชว้ิธีการของสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อวดัการแจกแจงความถ่ี         
และการหาอตัราส่วนร้อยละ และใชก้ารวเิคราะห์ตามเทคนิคการวดัทศันคติความพึงพอใจตามแนวคิดของ Likert scale      
โดยค่ามากท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 5 มาก เท่ากบั 4 ปานกลาง เท่ากบั 3 นอ้ย เท่ากบั 2 นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1 (ธานินทร์, 2553) 
ผลของการศึกษา 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ตารางที ่1 ข้อมูลจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศของผู้เยีย่มชมสินค้าชุมชน งานวนัเกษตร ภาคอสีาน ประจ าปี 2559 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 160 40.00 

หญิง 240 60.00 

รวม 400 100 
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จากการสอบถามผูเ้ยี่ยมชมงาน ณ บริเวณศาลาแดงและโดยรอบ ท่ีไดมี้การจดัแสดงผลิตภณัฑ์สินคา้ชุมชน
ประเภทงานหัตถกรรมและเคร่ืองใชต้่าง ๆ ในงานวนัเกษตรภาคอีสาน ปี 2559 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ
หญิงจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเป็นเพศชายจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  

 
ตารางที ่2 ข้อมูลจ านวนและร้อยละจ าแนกตามทีอ่ยู่อาศัยของผู้เยีย่มชมสินค้าชุมชน งานวนัเกษตรภาคอสีาน 

                 ประจ าปี 2559 

ที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 

พ้ืนท่ีในอ าเภอเมืองขอนแก่น 238 59.5 

นอกพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองขอนแก่น 89 22.3 

ต่างจงัหวดั 71 17.8 

ต่างประเทศ 2 0.5 

รวม 400 100 

 
ในจ านวน 400 ตวัอยา่งพบวา่ มีท่ีอยูอ่าศยัในอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 

นอกพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3  อาศยัอยูน่อกเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นหรือต่างจงัหวดั จ านวน     
71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และอาศยัอยูต่่างประเทศจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  

 
ตารางที ่3 ข้อมูลจ านวนและร้อยละจ าแนกตามพาหนะของผู้ตอบแบบสอบถามทีใ่ช้ในการเดนิทางมางานวนัเกษตรภาค

อสีาน บริเวณศาลาแดง ประจ าปี 2559  

 

พาหนะในการเดนิทาง จ านวน ร้อยละ 

รถยนตส่์วนตวั 258 64.5 

รถจกัรยานยนต ์ 102 25.5 

รถโดยสารประจ าทาง 20 5.0 

รถเช่าส่วนตวั 20 5.0 

รวม 400 100 

 

ในการเดินทางมายงังาน พบวา่รถยนตส่์วนตวัเป็นพาหนะท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชเ้ดินทางมาร่วมกิจกรรม

มากท่ีสุด จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมาคือ รถจกัยานยนตเ์ป็นพาหนะ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.5  ตามมาดว้ยรถโดยสารประจ าทาง และรถเช่าส่วนตวั อยา่งละจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 \ 
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ตารางที ่4 ข้อมูลและร้อยละจ าแนกตามอายุของผู้เยีย่มชมสินค้าชุมชน งานวนัเกษตรภาคอสีาน   ปี 2559 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 15 ปี 0 0 

16-20 ปี 70 17.5 

21-25 ปี 55 13.8 

26-30 ปี 23 5.8 

31-35 ปี 27 6.8 

36-40 ปี 29 7.3 

41-45 ปี 28 7.0 

46-50 ปี 40 10.0 

51-55 ปี 47 11.8 

56-60 ปี 41 10.3 

61-65 ปี 23 5.8 

66 ปีข้ึนไป 17 4.3 

รวม 400 100 

ผูเ้ยี่ยมชมสินคา้ชุมชนใน ช่วงอายุ ระหว่าง 16 ปี-20 ปี เป็นช่วงอายท่ีุมี พบผูเ้ยี่ยมชมชมสินคา้ชุมชนมาก
ท่ีสุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และรองลงมาคือ  อายุระหว่าง 21-25 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 
ตามมาดว้ย อายรุะหวา่ง  51-55 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และช่วงอายท่ีุมาเยี่ยมชมสินคา้ชมชนนอ้ยท่ีสุดคือ 
อายสูุงกวา่ 66 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 
ตารางที ่5 ข้อมูลจ านวนและร้อยละจ าแนกตามการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมงานเกษตรภาค

อสีาน บริเวณศาลาแดง ประจ าปี 2559 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 47 11.8 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 4.5 

มธัยมศึกษาตอนปลาย ปวช. 100 25.0 

อนุปริญญา ปวส. 29 7.3 

ปริญญาตรี 157 39.3 

ปริญญาโท 47 11.8 

ปริญญาเอก 2 0.5 

รวม 400 100 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในงานวนัเกษตรภาคอีสาน มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 157 คน            
คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามมาด้วย
ประถมศึกษาและปริญญาโท จ านวนอยา่งละ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 อนุปริญญา ปวส. จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.3 มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  และปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่6 ข้อมูลจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมงานวนัเกษตรภาค 

                 อสีานบริเวณศาลาแดง ประจ าปี 2559 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 85 21.3 

ลูกจา้ง 20 5.0 

ธุรกิจส่วนตวั 63 15.8 

นกัเรียน นกัศึกษา 119 29.8 

เกษตรกรรม 38 9.5 

พนกังานเอกชน 12 3.0 

ราชการเกษียณ 45 11.3 

แม่บา้น 18 4.5 

รวม 400 100 

            อาชีพผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในบริเวณศาลาแดงมากท่ีสุด คือนกัเรียนนกัศึกษา จ านวน 119 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.8 

รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพรับราชการ รัฐวสิาหกิจ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ตามมาดว้ย กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั 

จ านวน 63 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.8 และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0  

ตารางที ่ 7 ข้อมูลจ านวนและร้อยละจ าแนกตามรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมงานเกษตรภาคอสีาน 

                  บริเวณศาลาแดง ประจ าปี 2559 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

ต ่าวา่ 5000 46 11.5 

5001-10000 97 24.3 

10001-15000 46 11.5 

15001-20000 42 10.5 

20001-25000 29 7.3 

25001-30000 37 9.3 

30001-35001 25 6.3 

35001-40000 13 3.3 

40001-45000 15 3.8 

45001-50000 5 1.3 

50001-55000 6 1.5 

55001-60000 9 2.3 

60001-65000 11 2.8 

65000 ข้ึนไป 19 4.8 

รวม 400 100 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 5,000-10,000 บาท มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 97 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.3 

รองลงมาคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท และ 10,000-15,000 บาท จ านวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 
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11.5 ตามมาดว้ย รายได ้15,001- 20,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ รายได ้45001-50000 

บาท จ านวน 5 คน    คิดเป็นร้อยละ 1.3 

ตารางที ่ 8 ข้อมูลจ านวนและร้อยละจ าแนกตามการรับข้อมูลข่าวสารการจดังานวนัเกษตรภาคอสีานประจ าปี 2559 ของ

ผู้ที ่เข้าร่วมกจิกรรมในบริเวณศาลาแดง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของการจดังาน จ านวน ร้อยละ 

ป้ายโฆษณา 134 33.5 

วิทย ุ 19 4.8 

โทรทศัน ์ 7 1.8 

อินเตอร์เน็ต 32 8.0 

ใบปลิว 3 0.8 

เพ่ือนและคนรู้จกั 110 27.5 

หน่วยงาน สถาบนัต่างๆ 58 14.5 

เทศกาลและปฏิทินการจดังาน 31 7.8 

การประชาสัมพนัธเ์สียงตามสาย 1 0.3 

ครอบครัว 5 1.3 

รวม 400 100.0 

 

การรับขอ้มูลข่าวสารการจดังานวนัเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2559 การรับขอ้มูลข่าวสารส่วนมาก มาจาก 

ป้ายโฆษณาและป้ายประกาศต่างๆ มากท่ีสุด จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาคือผูไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารมา

จาก เพื่อนและคนรู้จักจ านวน 110 คน     คิดเป็นร้อยละ 27.5 ตามมาด้วยได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดงานมาจาก

หน่วยงานและสถาบนัต่างๆจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  และนอ้ยท่ีสุดคือ ไดรั้บจากส่ือประชาสมัพนัธ์เสียงตาม

สายจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

พฤตกิรรมการบริโภคและความคดิเห็นต่อการจดังาน 
ตารางที ่ 9 ข้อมูลจ านวนและร้อยละจ าแนกตามพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ข้าร่วม

กจิกรรม งานวนัเกษตรภาคอสีาน ภายในบริเวณศาลาแดง ประจ าปี 2559 

วันนีไ้ด้ซ้ือหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

ซ้ือ 163 40.8 

ไม่ซ้ือ 237 59.3 

รวม 400 100 
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จากตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  163 คน ท่ีมีการซ้ือสินคา้และผลิตภัณฑ ์               
คิดเป็นร้อยละ 40.8 และมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑใ์นบริเวณศาลาแดง จ านวน 237 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 59.3   

 
ตารางที ่10  ข้อมูลจ านวนและร้อยละจ าแนกตามประเภทสินค้าชุมชนทีผู้่เข้าร่วมกจิกรรมได้ซ้ือสินค้า และผลติภัณฑ์ใน 
                   งานวนัเกษตรภาคอสีาน บริเวณศาลาแดง ประจ าปี 2559 

ประเภทสินค้าที่ซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

ผา้ทอ เคร่ืองนุ่งห่ม 94 57.7 

เคร่ืองจกัสาร 19 11.7 

อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 11 6.7 

เคร่ืองประดบั 8 4.9 

อุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนตวั 27 16.6 

ยารักษาโรค ยาสมุนไพร 4 2.5 

รวม 163 100 

 

จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 163 คน ท่ีมีการซ้ือสินคา้ในบริเวณศาลาแดง ปี 2559  มีการซ้ือสินคา้ประเภท

ผา้ทอเคร่ืองนุ่งห่มมากท่ีสุด จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 อนัดบัรองลงมาคือ สินคา้ประเภทอุปกรณ์เคร่ืองใช้

ส่วนตัว เป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมในการซ้ืออุปโภคและบริโภค จ านวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.6 ตามด้วย 

เคร่ืองจกัรสาน     งานหตักรรม จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 

 

ตารางที ่11 ข้อมูลจ านวนและร้อยละจ าแนกตามปัจจยัทีท่ าให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่ซ้ือสินค้าชุมชน ภายในบริเวณศาลา 

                   แดงงานวนัเกษตรภาคอสีาน ประจ าปี 2559  

ไม่ซ้ือเพราะ จ านวน ร้อยละ 

มีความสนใจแต่สินคา้ราคาสูง 105 44.3 

ราคาไม่สมเหตุสมผล 8 3.4 

สถานท่ีไม่เหมาะสม 2 0.8 

การออกแบบไม่ตรงตามตอ้งการ 53 22.4 

สินคา้ไม่โดดเด่น 22 9.3 

สินคา้ไม่มีคุณภาพ 1 0.4 

ส ารวจราคาและความเหมาะสม 46 19.4 

รวม 237 100 

 

จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 237 คน ท่ีไม่ซ้ือสินคา้ภายในในบริเวณศาลาแดง ปี 2559  พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามคิดวา่สินคา้มีความสนใจแต่ราคาสูงเกินไปมากท่ีสุด จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ
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สินคา้ไม่ตรงตามความตอ้งการ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 และผูเ้ขา้ร่วมมาเพียงเพ่ือส ารวจราคาและความ

เหมาะสม จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 

ตารางที ่12  ความพงึพอใจของผู้ร่วมงาน/ซ้ือสินค้า ณ พื้นทีจ่ดังานแสดงสินค้าชุมชนบริเวณศาลาแดง   

ความพึงพอใจ Mean S.D. แปลผล 

ความสะอาด 4.00 0.793 มาก 

ฝุ่ นละออง 3.88 0.895 มาก 

ทางเดินสัญจร 4.10 0.767 มาก 

ความหลากหลายของสินคา้ 4.09 0.776 มาก 

ราคาสินคา้ 3.68 0.797 มาก 

คุณภาพสินคา้ 4.18 0.694 มาก 

ผูข้าย 4.15 0.731 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.07 0.670 มาก 

ในประเด็นความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมงาน/ซ้ือสินคา้ ณ พ้ืนท่ีจดังานแสดงสินคา้ชุมชนบริเวณศาลาแดง          
และโดยรอบ ผลการส ารวจความคิดเห็นกลุ่มตวัอย่างพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความพอพึงใจในดา้นคุณภาพสินคา้ชุมชน
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.18  รองลงมาคือ ดา้นผูข้าย โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.15 ตามมาดว้ย ดา้นทางเดินสัญจร มีค่าเฉล่ียท่ี 
4.10 ดา้นความหลากหลายของสินคา้ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.09 ดา้นความสะอาด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.00 ดา้นฝุ่ นละออง มีค่าเฉล่ียท่ี 
3.88         และดา้นราคาสินคา้ มีค่าเฉล่ียท่ี 3.68 ตามล าดบั และความพึงพอใจภาพรวมของผูเ้ยี่ยมชมสินคา้ชุมชนภายใน
งานเกษตรภาคอีสาน บริเวณศาลาแดง โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.07 จากค่าเฉล่ียดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่        มีความพึงพอใจต่อทุกดา้นในระดบัมาก 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น ใชร้ถยนต์ส่วนตวัเป็นพาหนะ          
ในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีอาย ุระหวา่ง 16 ปี – 20 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่
เป็นนกัเรียนนกัศึกษา มีรายได ้5,000 – 10,000 บาท ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการจดังานวนัเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2559        
มาจากป้ายโฆษณาและป้ายประกาศต่างๆ  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมงานเกษตร ภาคอีสาน ไม่ซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์มีจ าหน่ายในบริเวณศาลา
แดง เน่ืองจากสินคา้ราคาสูงเกินไป ส่วนผูท่ี้ท าการซ้ือสินคา้ซ้ือสินคา้ประเภทผา้ทอเคร่ืองนุ่งห่มมากท่ีสุด และวนัท่ี
ผูเ้ขา้ร่วม    งานเกษตร ภาคอีสานสะดวกท่ีจะเขา้ร่วมมากท่ีสุดคือวนั เสาร์ 

ในดา้นความพึงพอใจ พบวา่ความพึงพอใจในภาพร่วมต่องานเกษตร ภาคอีสาน มีในระดบัมาก เม่ือแยกเป็น        
แต่ละดา้นแลว้ ความพึงพอใจในดา้นคุณภาพสินคา้มีอตัราท่ีมากท่ีสุด และความพอพึงใจในดา้นท่ีต ่าท่ีสุดคือดา้นราคา
สินคา้ 

ข้อเสนอแนะโดยใช้หลกัการตามแนวคดิพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 ผูจ้ดักิจกรรมสินคา้ชุมชนบริเวณศาลาแดง งานวนัเกษตร ภาคอีสาน 2559 ควรจดัแสดงสินคา้ชมชุนท่ีมีราคา
ไม่สูงมาก เน่ืองจากผูท่ี้เขา้เยีย่มชมสินคา้ชุมชนบริเวณศาลาแดง งานวนัเกษตร ภาคอีสานส่วนมากเป็นกลุ่มท่ีรายไดไ้ม่
สูง   การใชจ่้ายต่อคร้ังไม่สูงมาก ดงันั้นการน าสินคา้มาจดัแสดงควรเป็นสินคา้ท่ีราคาไม่สูงมากจนเกินไป  
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 ส่วนมาก ผูท่ี้เขา้เยี่ยมชมสินคา้ชุมชนบริเวณศาลาแดง งานวนัเกษตร ภาคอีสาน อาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองจงัหวดั
ขอนแก่นและเป็นเพศหญิง ดงันั้น ผูจ้ดังาน ผูข้ายสินคา้ ควรวางแผนชนิดผลิตภณัฑท่ี์น ามาขายในงานเกษตรภาคอีสาน
เพ่ือให้ตรงกับพฤติกรรมการซ้ือของเพศหญิงท่ีมีอตัราการเขา้ชมสินคา้เป็นอย่างมาก และการโฆษณา ควรติดป้าย
ประกาศเพ่ือแจง้ข่าว ควรเลือกสถานท่ีภายในอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมงานเกษตร ภาคอีสาน
อาศยัอยูใ่น     อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

ข้อเสนอแนะโดยใช้หลกัการตามแนวคดิความพงึพอใจ 
ผูจ้ดักิจกรรมสินคา้ชุมชนบริเวณศาลาแดง งานวนัเกษตร ภาคอีสาน 2559 ควรตระหนกัท่ีเร่ืองราคาสินคา้มาก

ท่ีสุด เน่ืองจากผู ้เยี่ยมชมสินค้าชุมชน งานวันเกษตร ภาคอีสาน 2559 มีความพึงพอใจในด้านราคาต ่ าท่ี สุด                       
ดงันั้นควรมีการควบคุมราคาของสินคา้ชุมชนท่ีมีจ าหน่ายในบริเวณพ้ืนดงักล่าวจากผูจ้ดังานกิจกรรม และความพึงพอใจ            
ดา้นฝุ่ นละอองก็เป็นอีกดา้นหน่ึงท่ีมีความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีต ่า  ดงันั้น ผูจ้ดังานควรมีการแกไ้ขปัญหาเร่ืองฝุ่ น
ละออง         ไม่ว่าจะเป็นการฉีดน ้ า หรือจัดท าพ้ืนปูนในบริเวณรอบขา้งเพ่ือลดปัญหาฝุ่ นละออง เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบายภาย       ในและลดปัญหาของการจดังานในปีต่อๆไป 
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