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พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ย่ังยืนของสตรวีัยทาํงาน 

ในอําเภอเมืองเชียงใหม ่ต่อการซ้ือเสือ้ผ้าพื้นเมืองสําเร็จรปู 

Behavior According to Sustainable Consumption Concept of Working-Age Women  

in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Local Ready-Made Clothing 

เอกรัตน์ เหลีย่วรุ่งเรือง* วรัท วินิจ** และธนัยานี โพธิสาร*** 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของสตรีวัยทํางานในอําเภอ

เมืองเชียงใหม่ ต่อการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 ราย  

 คัดเลือกด้วยวิธีการสุม่ตัวอย่างแบบโควตาตามเจนเนอเรช่ันของผู้ตอบแบบสอบถาม   จากนั้นทําการวิเคราะหข์้อมูลดว้ย

สถิติเชิงพรรณนา และสถติิอา้งองิ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิงที่อาศัย หรือทํางานอยู่ในอําเภอเมืองเชียงใหม ่ 

ซึ่งมีอายุระหว่าง 21-38 ปี   และ 39-50 ปี   ในจํานวนที่เท่ากัน  ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสด  จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

9,001-20,000 บาท  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปประเภทเสื้อ เพื่อใชส้วมใส่ในที่ทํางาน โดย

ใช้ข้อมูลของตนเองประกอบการตัดสินใจซื้อ  และตนเองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด  การซื้อเสื้อผ้าพื้นเมือง

สําเร็จรูปมีช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน   ส่วนใหญ่ซื้อจากร้านค้าปลีกที่จําหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมือง เฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี และซื้อเฉลี่ย

ครั้งละ 1 ตัว โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อคร้ังอยู่ที่ไม่เกิน 500 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ค้นหาข้อมูล 

ก่อนการซื้อ แต่สําหรับผู้ที่ค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากแหล่งบุคคล  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

รู้สึกพอใจกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปที่ซือ้มาลา่สุด และจะซื้อสินค้าจากร้านเดิม หรือตราสินค้าเดิมอีก นอกจากนี้ หากไม่

มีโครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประสงค์ที่จะสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองไปทํางาน

บ้างในบางโอกาส 

ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ความสบายในการสวมใส่ ราคาเหมาะสม

กบัคุณภาพสินค้า ความสะดวกในการเดนิทางไปยังร้าน มนุษยสัมพันธ์ และการใหบ้ริการของพนักงานขาย ตามลําดับ 

ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 

3.77 ซึ่งค่าเฉลี่ยดังกล่าวถูกนําไปใช้ในการแบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่ม

ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน โดยข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าพ้ืนเมืองสําเร็จรูป และปัจจัยที่มี

                                                            
  * บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 ** อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
*** อาจารย์ภาควิชาบัญช ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
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อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม มีความคล้ายคลึงกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ยกเวน้อาชีพของ

กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถงึแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ที่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป

เฉลี่ย 2 คร้ังต่อปี โดยได้รับข้อมูลจากงานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปได้รับข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ต เว็บไซต ์หรือสังคมออนไลน์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป กับผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม  

ในการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (หลังจัดกลุ่มข้อมูลใหม่) แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป  

และความร่วมมือในการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองไปทํางาน มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคทัง้สองกลุม่ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ

0.05 นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ คุณภาพ

การตัดเย็บ สีสัน และลวดลาย ประโยชน์ใช้สอย การดูแลรักษา ความสบายในการสวมใส่ ผลิตมาจากวัตถุดิบตาม

ธรรมชาติ และวัตถุดิบในท้องถิ่น กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานคนในท้องถิ่นในกระบวนการ

ผลิต และในร้านค้า ราคาเท่ากับราคาตลาด ความชัดเจนของป้ายแสดงราคา ความสะดวกในการเดินทางไปยังร้าน  

สิ่งอํานวยความสะดวก การตกแต่งภายใน การจัดวางสินค้า การรักษาสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติโดยรอบ การอนุรักษ ์

และประหยัดพลังงาน จําหน่ายในร้านค้าชุมชน มนุษยสัมพันธ์ และการให้บริการของพนักงานขาย การให้ข้อมูลโดย

พนักงานขาย ร้านค้ามีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และร้านค้าให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ0.05 

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, data was analyzed by descriptive and inferential statistics.  

Results of the study showed that all of respondents were women who lived or worked in Mueang Chiang 

Mai district. Respondents were equally divided into 2 groups; 21-38 and 39-50 years old. Majority of respondents 

were single with 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. Majority of respondents purchased blouse for wearing at 

workplace. They used information that they had to make decision and also influenced by themselves. Most of them 

purchased from retail shops with uncertain time. Average purchasing per year was once per year. Respondents 

purchased one item per time with 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 

previous purchasing and would repurchase from same shop or same brand again. Moreover, most of respondents 

would wear local dress at workplace occasionally. 
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Marketing mix factors; product, price, place and promotion, which were the most important factors 

influenced 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 sustainable consumption concept with 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 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 statistically significant difference in 

importance of marketing mix factors; 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. 

บทนํา 

ผ้าพื้นเมือง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าที่ถ่ายทอดความสวยงาม วิจิตรบรรจงผ่านผืนผ้า และลวดลาย

ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือ วัฒนธรรม และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น  

เมื่อนําผ้าพื้นเมืองมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มด้วยฝีมืออันประณีตของช่างฝีมือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะมีอัตลักษณ ์

อันโดดเด่นที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผ้าพื้นเมืองให้สูงขึ้น  และสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศชาติในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ 

ยังเทียบไม่ได้กับการผลิตด้วยเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าถึงสองเท่า (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556: ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม การผลิตผ้าพื้นเมืองด้วยเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเป็นการผลิต

โดยไมค่ํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอ่สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา แตก่็มีส่วนช่วยให้

ผ้าพื้นเมือง และเสือ้ผา้พืน้เมืองสําเร็จรูปมรีาคาถูกลงจนอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถซ้ือหามาใช้งานได้ 

ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความสําคัญกับการแต่งกายเป็นอย่างมาก  และคาดหวังว่าเสื้อผ้าที่สวมใส ่

จะเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงฐานะทางสังคม วัฒนธรรม และรสนิยมของตนเอง ดังจะเห็นได้จากการแต่งกายตามสมัยนิยม 

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นในสังคม หรือการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่าง (สํานักงาน
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พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2555: ออนไลน์) ซึ่งผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีการเลือกซื้อเสื้อผ้ามากกว่ากลุ่มอื่น 

เน่ืองจากผู้หญิงใช้อารมณ์ และความรู้สึกในการตัดสินใจเป็นหลัก ถ้ารู้สึกถูกใจในรูปแบบสินค้าก็จะตัดสินใจซื้อเลย

ในทันท ี(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2550) อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีผู้บริโภคบางส่วนที่ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าโดย

คํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคุณค่าที่อยู่นอกเหนือจากคุณประโยชน์พื้นฐานของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน  

แนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน หมายถึง “การบริโภคอย่างพอดีพอประมาณ ตามความจําเป็นพื้นฐาน และนํามาซึ่ง

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยคํานึงถึงความสามารถที่รองรับได้ของระบบนิเวศ ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสุขในการ

ดําเนินชวิีตที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีการแบ่งปันใหก้ับสังคมรอบข้าง และการรักษาฐานทรัพยากรให้สามารถใช้ในกิจกรรม

การผลิต และบริการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงคนรุ่นอนาคต” (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2550) ซึ่งผู้ประกอบการในธุรกิจ 

สิ่งทอ และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบัน รวมถึงภาครัฐ ต่างก็เล็งเห็นถงึความสําคัญของแนวคิดดังกล่าว และไดนํ้ามาปรับ

ใช้กันมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปยังผลประโยชน์ที่สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมจะได้รับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งใน

ปัจจุบันให้ความสําคัญ และสามารถรับรู้ได้ผา่นชอ่งทางการสื่อสารต่าง ๆ สําหรับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการรับ

เอาแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนมาดําเนินการเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น โครงการฝ้ายแกมไหม ภายใต้การกํากับของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน, 2556 : 

ออนไลน)์ โครงการรณรงคใ์ห้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เป็นต้น นอกจากนี้คนเชียงใหมใ่นปัจจุบันต่างก็ให้ความสําคัญกับผ้า

พื้นเมืองกันมากขึ้นตามกระแสนิยมความเป็นไทย และหันมาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปกันมากขึ้น โดยเฉพาะ

กลุ่มสตรีวัยทํางาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มที่มีการซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้ามากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 

(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2550)  

ดังนัน้  การศกึษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของสตรีวัยทํางานใน

อําเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป เพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปสามารถ

นําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางกลยุทธ ์และกําหนดนโยบายในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของสตรีวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซื้อ

เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป มีการนําแนวคิด ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 

1. การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Analysis) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาวิธีการที่แต่ละบุคคลทําการตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับ

การบริโภคสินค้า โดยใช้คําถามในการค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการคือ 

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ บทบาทของกลุ่มต่างๆ โอกาสในการซื้อ 

ช่องทางที่จาํหน่าย และข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2550: 36) 
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2. กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy) 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือการตลาดที่ธุรกิจใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง

การตลาดในตลาดเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองมือการตลาด 4 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ 

จัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2550: 19-22) 

3. แนวคิดการบริโภคที่ย่ังยืน (Sustainable Consumption Concept) 

การวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อแยกผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน

ออกจากผู้บริโภคทั่วไป สามารถทําได้โดยใช้แบบสอบถามที่ประยุกต์มาจากการศึกษาของ Krystallis et al. (2012: 334-

372) Tanner and Wolfing Kast (2003: 883-902) และ Choi and Ng (2011: 269-282) ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก

คือ 1) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม และ 2) ความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 

4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเกี่ยวกับเสื้อผ้า และเคร่ืองนุ่งห่มในอําเภอเมืองเชียงใหม่มีการศึกษามาอย่างต่อเน่ืองในหลากหลาย

ด้าน โดยมีการศึกษาที่ผ่านมาได้แก่ การศึกษาของ เกษมณี ยานะโส (2553) ปราการ ดาวสุด (2553) และจิราภรณ์  

บุญหลี (2554) แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาใดที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคทีย่ั่งยืนของผู้บริโภคใน

อําเภอเมืองเชียงใหม่อย่างจริงจังมาก่อน 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

เนือ้หาในการศกึษาคร้ังนี้เป็นการศกึษาถึง พฤติกรรมของสตรีวัยทํางานในอําเภอเมืองเชยีงใหม่ ตอ่การซือ้เสือ้ผ้า

พื้นเมืองสําเร็จ รูป  และศึกษาว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริโภคที่ยั่ งยืนหรือไม ่ 

โดยทําการศึกษาในกลุ่มสตรีวัยทํางานที่อาศัย หรือทํางานอยู่ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ และเคยซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป

ในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนที่ผ่านมา 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ สตรีวัยทํางานที่มีอายุระหว่าง 21-50 ปี ซึ่งอาศัย หรือทํางานอยู่ในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ แตเ่นื่องจากจํานวนสตรีวัยทํางานที่อาศัย หรือทํางานอยู่ในอําเภอเมืองเชยีงใหม่ ไม่สามารถหาข้อมูลที่แน่นอนได ้

ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยการเปิดตารางของ Seymour Sudman  

และเลือกหน่วยตัวอย่างเป็นคน หรือครอบครัว ทําวิจัยในระดับท้องถิ่น และจํานวนกลุ่มย่อยที่จะวิเคราะห์มีน้อย 

(Sudman; 1967: 87 อ้างถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 187) ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 300 ราย ซึ่งการคัดเลือกตัวอย่างใช้

วิธีการสุม่ตัวอยา่งแบบโควตา้ ตามเจนเนอเรชั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นเจนเนอเรช่ันเอ็กซ ์(ผู้ที่มีอายุระหว่าง  

39-50 ปี หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2519) และเจนเนอเรชั่นวาย (ผู้ที่มีอายุระหว่าง 21-38 ปี หรือเกิดระหว่าง 

ป ีพ.ศ. 2520-2537) ในจํานวนที่เท่าๆ กันคือ 150 ราย (Hawkins and Mothersbaugh, 2013: 122-126)        
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลตามแหล่งชุมชน ตลาด 

บริษัทเอกชน และสถานที่ราชการในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จนได้จํานวนครบ 300 ราย โดยแบบสอบถามที่ใช้แบ่งออกเป็น 

4 สว่น ดังนี ้

ส่วนที่ 1  คําถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 3  พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพ้ืนเมือง

สําเร็จรูป ความคดิเห็นตอ่การซือ้ และใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปในด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 4  ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ถูกนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง โดยมี

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

4.1  สถิติเชิงพรรณนา ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ความคิดเห็นต่อการซื้อ และใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปในด้านต่างๆ 

ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ในการวิเคราะห ์

4.2  สถิติอ้างอิง ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป กับ

ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม โดยใช้ไคว์สแควร์ ในการวิเคราะห์    และใช้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม   

ต่อการให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป  โดยใช้  Independent-Samples    

T Test ในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษา 

1. ความคิดเห็นต่อแนวคดิการบรโิภคที่ย่ังยืนของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1.1  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับเห็นด้วย 

โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.92 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดกับข้อความย่อยที่ว่า มนุษย์กําลังทําลายสิ่งแวดล้อม

อย่างรุนแรง (ค่าเฉลี่ย 4.17) 

1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านเศรษฐกิจ ในระดับไม่แน่ใจ 

โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.37 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดกับข้อความย่อยที่ว่า เรื่องสุขภาพมีบทบาทสําคัญ

ต่อตนเอง เม่ือตนเองบริโภค หรืออุปโภคผลิตภัณฑ ์(ค่าเฉลี่ย 4.26) 

1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านสังคม ในระดับเห็นด้วย  

โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.70 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดกับข้อความย่อยที่ว่า เป็นสิ่งที่ดีในการสนับสนุน

ผู้ผลิตภายในประเทศ โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (คา่เฉลี่ย 4.10) 
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1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับ 

เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.36 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดกับข้อความย่อยที่ว่า บริษัทต่างๆ  

ควรมีโครงการเพ่ือการอนุรักษ์น้ํา และพลังงาน (ค่าเฉลี่ย 4.47) 

1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และสังคม  

ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.36 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดว่า บริษัทต่างๆ ควรมีโครงการ

ความร่วมมือกับแหล่งชุมชนเพื่อสรา้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความตอ้งการของผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ย 4.39) 

2. การแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่แนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.77 ซึ่งค่าเฉลี่ยดังกล่าว

ถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป (ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3.77) และกลุ่ม

ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.77) โดยกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปมีจํานวน 153 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 51.0 ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนมีจํานวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.0 

3. ข้อมูลท่ัวไป และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 

3.1  กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปทั้งหมดเป็นเพศหญิงที่อาศัย หรือทํางานอยู่ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่มี

อายุระหว่าง 21-38 ปี (ร้อยละ 54.9) อยู่ในสถานภาพโสด (ร้อยละ 49.7) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 49.7) 

และประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 30.1) ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 

9,001-20,000 บาท (ร้อยละ 35.9) 

3.2  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผา้พื้นเมืองสําเร็จรูปประเภทเสื้อ (ร้อยละ 75.8) 

3.3  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผา้พื้นเมืองสําเร็จรูป เพื่อใช้สวมใส่ในที่ทํางาน (ร้อยละ 53.6) 

3.4  กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปส่วนใหญ่ใช้ข้อมูล และคําแนะนําของตนเอง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูปมากที่สุด (ร้อยละ 67.3) โดยผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพ้ืนเมืองสําเร็จรูปของกลุ่ม

ผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่คือ ตัวของผู้บริโภคทั่วไปเอง (ร้อยละ 74.5) 

3.5  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผา้พื้นเมืองสําเร็จรูปโดยมีช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน (ร้อยละ 60.1) 

3.6  กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปจากร้านค้าปลีกที่จําหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมืองบ่อย

ที่สุด (ร้อยละ 40.5) 

3.7  กลุม่ผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป เฉลี่ย 1 คร้ังต่อปี (ร้อยละ 39.9) และซื้อเฉลี่ย

ครั้งละ 1 ตัว (ร้อยละ 55.6) โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปต่อครั้งอยู่ที่ไม่เกิน 500 บาท (ร้อยละ 

53.6) ซึ่งกลุม่ผูบ้ริโภคทั่วไปสว่นใหญ่ไม่คน้หาข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปก่อนการซื้อ (ร้อยละ 75.2) ในขณะที่

กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่ค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปจาก อินเทอร์เน็ต 

เว็บไซต ์หรือสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 34.2) พฤติกรรมภายหลังจากการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปของกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป

ส่วนใหญ่คือ ซื้อสินค้าจากร้านเดิม หรือตราสินค้าเดิมอีก (ร้อยละ 45.1) โดยส่วนใหญ่รู้สึกพอใจกับเสื้อผ้าพื้นเมือง

สําเร็จรูปที่ซือ้มาลา่สุด (ร้อยละ 96.7) นอกจากนี้ หากไมม่ีโครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพืน้เมือง กลุม่ผู้บริโภคทั่วไป

ส่วนใหญ่ประสงค์ที่จะสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองไปทํางานบ้างในบางโอกาส (ร้อยละ 54.9) 
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4. ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป 

4.1  กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนทั้งหมดเป็นเพศหญิงที่อาศัย หรือทํางานอยู่ใน

อําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 39-50 ปี (ร้อยละ 55.1) อยู่ในสถานภาพโสด (ร้อยละ 50.3)  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 41.5) และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 29.9) ซึ่งมีรายได้

เฉลี่ยตอ่เดือน 9,001-20,000 บาท (ร้อยละ 54.4) 

4.2  กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปประเภทเสื้อ 

(ร้อยละ 78.2) 

4.3  กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป เพื่อใช้สวม

ใส่ในที่ทํางาน (ร้อยละ 55.8) 

4.4  กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ใช้ข้อมูล และคําแนะนําของตนเอง  

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปมากที่สุด (ร้อยละ 73.5) โดยผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปของกลุม่ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนสว่นใหญค่ือ ตัวของผู้บริโภค

ที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนเอง (ร้อยละ 84.4) 

4.5  กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปโดยมี

ช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน (ร้อยละ 55.1) 

4.6  กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปจากร้านค้า

ปลีกที่จําหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมืองบ่อยที่สุด (ร้อยละ 34.7) 

4.7  กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป เฉลี่ย 2 ครั้ง

ต่อปี (ร้อยละ 40.8) และซื้อเฉลี่ยครั้งละ 1 ตัว (ร้อยละ 49.0) โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปต่อ

ครั้งอยู่ที่ไม่เกิน 500 บาท (ร้อยละ 52.4) ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ไม่ค้นหาข้อมูล

เกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปก่อนการซื้อ (ร้อยละ 66.0) ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่

ยั่งยืนที่ค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปจาก งานแสดงสินค้า หรือ

นิทรรศการ (ร้อยละ 38.0) พฤติกรรมภายหลังจากการซื้อเสื้อผ้าพืน้เมืองสําเร็จรูปของกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิด

การบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่คือ ซื้อสินค้าจากร้านเดิม หรือตราสินค้าเดิมอีก (ร้อยละ 42.9) โดยส่วนใหญ่รู้สึกพอใจกับ

เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปที่ซื้อมาล่าสุด (ร้อยละ 96.8) นอกจากนี้ หากไม่มีโครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง 

กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ประสงค์ที่จะสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองไปทํางานบ้างในบาง

โอกาส (ร้อยละ 61.9) 

5. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 

5.1  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมือง

สําเร็จรูป ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.74 ซึ่งปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปให้ความสําคัญมาก

ที่สุดคือ ความสบายในการสวมใส่ (ค่าเฉลี่ย 4.20) 
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5.2  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมือง

สําเร็จรูป ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.91 ซึ่งปัจจัยย่อยด้านราคาที่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปให้ความสําคัญมากที่สุด

คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.16) 

5.3  กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.38 ซึ่งปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจําหนา่ยที่กลุ่ม

ผู้บริโภคทั่วไปให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ความสะดวกในการเดินทางไปยังร้านค้า (ค่าเฉลี่ย 3.96) 

5.4  กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.26 ซึ่งปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่กลุ่ม

ผู้บริโภคทั่วไปให้ความสําคัญมากที่สุดคือ มนุษยสัมพันธ์ และการให้บริการของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 3.70) 

6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ของกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิด

การบริโภคที่ย่ังยืน 

6.1  กลุม่ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญกับปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.02 ซึ่งปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม

ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ความสบายในการสวมใส ่(คา่เฉลี่ย 4.42) 

6.2  กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อ   

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.11 ซึ่งปัจจัยย่อยด้านราคาที่กลุ่มผู้บริโภค

ที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า (คา่เฉลี่ย 4.28) 

6.3  กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคดิการบรโิภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายที่

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.64 ซึ่งปัจจัยย่อยด้านช่อง

ทางการจัดจําหน่ายที่กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ความสะดวกใน 

การเดนิทางไปยังร้านค้า (ค่าเฉลี่ย 4.18) 

6.4  กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคดิการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการสง่เสรมิการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.55 ซึ่งปัจจัยย่อยด้าน       

การส่งเสริมการตลาดที่กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญมากที่สุดคือ มนุษยสัมพันธ ์ 

และการให้บริการของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.07) 

7. ความคิดเห็นต่อการซื้อ และใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปในด้านต่างๆ 

7.1  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปมีความคิดเห็นว่า เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปที่ ซื้อ และใช้มีผลกระทบทางบวก  

ด้วยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.71 ซึ่งเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวก

เช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.74, 0.72 และ 0.66 ตามลําดับ 

7.2  กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนมีความคิดเห็นว่า เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปที่ซื้อ 

และใช้มีผลกระทบทางบวก ด้วยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1.05 ซึ่งเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และสังคมในทางบวกเช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.10, 1.03 และ 1.01 ตามลําดับ 
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8. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป กับผู้บริโภคทั้งสอง

กลุ่ม 

8.1  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (หลังจัดกลุ่มข้อมูลใหม)่ มีความสัมพันธ์กับผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ0.05  

8.2  พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ได้แก่ แหล่งที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป 

และความร่วมมือในการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองไปทํางาน ในกรณีที่ไม่มีโครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง  

มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคทั้งสองกลุม่ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

9. ความแตกต่างระหว่างผู้บรโิภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป 

9.1  ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูป ได้แก่ คุณภาพการตัดเย็บ สีสัน และลวดลาย ประโยชน์ใช้สอย การดูแลรักษา ความสบายในการสวม

ใส ่ผลติมาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ การใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น กระบวนการผลติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้

แรงงานคนในท้องถิ่นในกระบวนการผลิต แตกตา่งกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

9.2  ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมือง

สําเร็จรูป ได้แก่ ราคาเท่ากับราคาในตลาดของเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปทั่วไป และความชัดเจนของป้ายแสดงราคา 

แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

9.3  ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเดนิทางไปยังร้านค้า สิ่งอํานวยความสะดวก การตกแต่งภายในร้านค้า 

การจัดวางสินค้าภายในร้านค้า การรักษาสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติโดยรอบร้านค้า การอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน 

การจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นในร้านค้า และจําหน่ายในร้านค้าชุมชน แตกตา่งกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

9.4  ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ได้แก่ การให้ข้อมูลโดยพนักงานขาย มนุษยสัมพันธ ์และการให้บริการของพนักงานขาย ร้านค้ามี

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และร้านค้าให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. การอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของสตรีวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูป ดําเนินการอภิปรายผลตามทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหลัก และใช้กลยุทธ ์   

ส่วนประสมการตลาดมาอภิปรายประกอบ  สามารถอภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได ้ดังนี้ 
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1.1  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มผู้บรโิภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพ

โสด  และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์ บุญหลี (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมของ

ข้าราชการสตรีในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อ เสื้อผ้าสํ าเร็จ รูปจากผ้าฝ้ายพื้นเมือง  และการศึกษาของ  

เกษมณี ยานะโส (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือของ

ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม ่ 

กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของปราการ ดาวสุด (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์เคร่ืองนุ่งห่มผ้าฝ้ายสําหรับสตร ี 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่และเกษมณ ียานะโส (2553)  

นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 9,001-20,000 บาท สอดคล้องกับ

การศึกษาของปราการ ดาวสุด (2553) แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์ บุญหลี (2554) และเกษมณี ยานะโส 

(2553) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการปรับเงินเดือน 

และค่าแรงในช่วงหลายปีที่ผา่นมา ทําใหผู้้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มมากขึ้น 

1.2  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูปประเภทเสื้อ สอดคลอ้งกับการศึกษาของ จิราภรณ์ บุญหล ี(2554) และปราการ ดาวสุด (2553) 

ผลจากการศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ของผู้บริโภค

ทั้งสองกลุ่มพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ที่กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป 

และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ความสบายในการสวมใส่ ซึ่งไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์ บุญหลี (2554)  และเกษมณี ยานะโส (2553) ที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ รูปแบบ

ที่สวยงาม มากที่สุด  รวมทั้งการศึกษาของปราการ ดาวสุด (2553) ที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ คุณภาพเนื้อผ้า  

มากที่สุด  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนละกลุ่มกัน จงึทําใหมี้พฤตกิรรมที่แตกตา่งกันตามไปด้วย 

1.3  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูป เพื่อใช้สวมใส่ในที่ทํางาน ถือว่าสอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์ บุญหลี (2554) เกษมณี ยานะโส 

(2553) และปราการ ดาวสุด (2553) ที่ผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ในการซื้อคือ เพื่อนําไปใช้เอง ซึ่งการซื้อเพื่อใช้สวมใส่ในที่

ทํางาน ก็ถือว่าเป็นการซือ้เพื่อนําไปใช้เองเช่นเดยีวกัน 

1.4  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ใช้ข้อมูล  

และคําแนะนําของตนเอง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปมากที่สุด โดยผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มคือ ตัวของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มเอง ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของจิราภรณ ์บุญหลี (2554) เกษมณ ียานะโส (2553) และปราการ ดาวสุด (2553) 

ผลจากการศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป 

ของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมือง

สําเร็จรูปที่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญมากที่สุดคือ  

มนุษยสัมพันธ์ และการให้บริการของพนักงานขาย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์  บุญหลี (2554)  
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เกษมณี ยานะโส (2553) และปราการ ดาวสุด (2553) ที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ คุณภาพการให้บริการ และมารยาท

ของพนักงานขาย มากที่สุด 

1.5  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูปโดยมีช่วงเวลาที่ ไม่แน่นอน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์  บุญหลี (2554) และ 

เกษมณี ยานะโส (2553)  ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มากที่สุด  ทั้งนี้  

อาจเป็นเพราะการศึกษาครั้งนี้  มีคําตอบดังกล่าวเพิ่มเข้ามา ซึ่งการศึกษาก่อนหน้านี้ไม่มี ส่งผลให้ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรม

การซื้อที่ไม่แน่นอน รวมทั้งผู้บริโภคที่ไม่สามารถจดจําพฤติกรรมการซื้อของตนเองในช่วงที่ผา่นมา สามารถตอบคําถามได้

โดยง่าย   อยา่งไรก็ตามจะสังเกตได้ว่า ช่วงวันหยุด (เสาร์-อาทิตย ์หรืออาทิตย์) ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคในการศึกษา

ครั้งนี้ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปบ่อยที่สุดในลําดับรองมา ซึ่งจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ใน

การศึกษาก่อนหน้านี้ 

1.6  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูปจากร้านค้าปลีกที่จําหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมืองบ่อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกษมณี ยานะโส 

(2553) แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของปราการ ดาวสุด (2553) ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อจากงานแสดงสินค้า หรือ

นิทรรศการ อย่างไรก็ตามสําหรับการศึกษาของจิราภรณ์ บุญหลี (2554) ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองจาก   

ตลาดวโรรสมากที่สุด     ซึ่งจะสังเกตได้ว่าตลาดวโรรสมีทั้งร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งที่จําหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมือง    รวมทั้ง

แผงลอยต่างๆ  ดังนัน้ ผลการศึกษาครั้งนี้จึงถือว่าสอดคล้องกับการศกึษาของจริาภรณ์ บุญหลี (2554) อยู่ส่วนหนึ่ง 

ผลจากการศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป 

ของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมือง

สําเร็จรูป ที่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญมากที่สุดคือ  

ความสะดวกในการเดินทางไปยังร้านค้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์ บุญหล ี(2554) เกษมณี ยานะโส (2553) 

และปราการ ดาวสุด (2553) 

1.7  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและกลุม่ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมือง

สํ า เร็จ รูป เฉลี่ ย  1 และ  2 ค รั้ ง  ต่อปี  ตามลํ าดับ    สอดคล้อ งกับการศึกษาของ  เกษมณี  ยานะโส  (2553)  

และปราการ ดาวสุด (2553)  ที่ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อน้อยกว่า 5 คร้ัง ต่อป ี

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปเฉลี่ยครั้งละ 1 ตัว และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน   

การซื้อต่อคร้ังอยู่ที่ไม่เกิน 500 บาท  สอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์ บุญหลี (2554) ที่ผู้บริโภคซื้อครั้งละ 1-2 ตัว 

และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังอยู่ที่ 301-600 บาท และการศึกษาของเกษมณี ยานะโส (2553) ที่ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายใน  

การซื้อต่อครั้งอยูท่ี่ 100-500 บาท  

ผลจากการศึกษาปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป  ของผู้บริโภคทั้ง

สองกลุ่มพบว่า ปัจจัยย่อยดา้นราคาที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ที่กลุม่ผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่ม

ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ ์บุญหลี (2554) และปราการ ดาวสุด (2553) 
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นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนที่ค้นหา

ข้อมูลก่อนการซื้อสว่นใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปจากอนิเทอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือสังคมออนไลน์ และ

จากงานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ ตามลําดับ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์  บุญหลี (2554)  

เกษมณี ยานะโส (2553) และปราการ ดาวสุด (2553) ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป

จากเพื่อน  จากการบอกแบบปากต่อปาก  และการบอกต่อของบุคคลอื่น ตามลําดับ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมทั้งรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งผู้บริโภคในปัจจุบันมีการหาข้อมูลด้วยตนเองมากข้ึน และใช้ข้อมูลที่ตนเองมีประกอบ     

การตัดสินใจมากที่สุด 

2. ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของสตรีวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซื้อ

เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อค้นพบ ดังนี้ 

2.1  จากข้อมูลค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน  

ทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และพฤติกรรมขององค์กร พบว่า พฤติกรรมขององค์กร มีคา่เฉลี่ยของระดับความคดิเห็นสูงที่สุด 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมขององค์กรเป็นเร่ืองที่ ไม่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรง ทําให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามสามารถตอบในสิ่งที่ตนเองอยากให้องค์กรเป็นได้โดยไม่ลําบากใจ ในขณะที่พฤติกรรมส่วนบุคคลนั้นมีความ

เกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนต่างก็มีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่

ยั่งยืนแตกต่างกัน ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลมี

ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับความคดิเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในที่สุด 

2.2  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (หลังจัดกลุ่มข้อมูลใหม่) ของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึง

แนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน มีความสัมพันธก์ันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งกลุ่มผูบ้ริโภคที่ตระหนักถงึแนวคิด

การบริโภคที่ยั่งยืนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.7 ซึ่งมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคทั่วไปถึง   

ร้อยละ 8.4  อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปต่อคร้ัง กลับไม่พบความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุม่ 

2.3  กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูปประเภทเสื้อบ่อยที่สุด เน่ืองจากเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปประเภทเสื้อสามารถนําไปสวมใส่ในที่ทํางาน 

เพื่อร่วมโครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองได้ง่ายกว่าเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปประเภทอื่น    โดยสามารถสวมใส่

คูก่ับกางเกง หรือกระโปรงที่สวมใส่ไปทํางานตามปกตไิดเ้ลย   ด้วยเหตุนี้ เส้ือพื้นเมืองสําเร็จรูปจึงเป็นที่นิยมมากทีสุ่ด และ

ถูกซือ้บอ่ยที่สุดโดยผู้บริโภคทั้งสองกลุม่ 

2.4  เหตุผลของการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ล้วนเป็นเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

แนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน เช่น การใช้สวมใส่ในที่ทํางาน แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มคํานึงถึงแค่คุณประโยชน์

พื้นฐานของผลิตภัณฑ์เท่านั้น    อย่างไรก็ตาม   เป็นที่น่าสังเกตว่ามีผู้บริโภคบางส่วนที่ให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด 

การบริโภคที่ยั่งยืนร่วมด้วย 
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2.5  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มต่างก็ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปจากช่องทางการจัดจําหน่ายที่ม ี 

หน้าร้านเป็นของตนเอง   ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกขมหรือทดลองสวมใส่ผลิตภัณฑ์จริงได้   ในขณะที่ร้านค้าออนไลน ์

หรืออินเทอร์เน็ตกลับไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนัก   ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปไม่ใช่สินค้าประเภทแฟช่ัน

เหมือนเสื้อผ้าสําเร็จรูปทั่วไปที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา   ดังนั้น ร้านค้าออนไลน์จึงไม่ใช่ช่องทางการจัดจําหน่ายที่

เหมาะสมนัก และอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้คือ ช่องทางการจัดจําหน่ายเสื้อผ้าพ้ืนเมืองสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม่มี

อยู่อย่างแพร่หลาย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก   ดังนั้น ผู้บริโภคจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องสั่งซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูปจากร้านค้าออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ตที่ต้องเสียเวลาในการรอผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังต้องแบกรับค่าใช้จ่าย

ในการขนส่งเพิ่มเติม ซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์ที่สั่งมามีราคาสูงกว่าราคาที่จําหน่ายในท้องตลาด นอกจากนี้ผู้บริโภคยังไม่ต้อง

กังวลในเรื่องการถูกโกงจากร้านคา้ออนไลน ์หรือได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะไม่ตรงตามที่โฆษณาเอาไว้ เป็นต้น 

2.6  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มไม่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปก่อนการซื้อ   ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีความเกี่ยวพันในการซื้อต่ํา ซึ่งผู้บริโภคไม่จําเป็นต้องอาศัยขอ้มูล

ประกอบการตัดสนิใจมากนัก สําหรับผู้บริโภคส่วนน้อยของทั้งสองกลุ่มที่คน้หาข้อมูลเกี่ยวกบัเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปก่อน

การซื้อ ผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่า แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีจุดที่น่าสังเกตคือ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่หาข้อมูลจากอนิเทอร์เน็ต เว็บ

ไซด์ หรือสังคมออนไลน์มากที่สุด ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่หาข้อมูลจากงาน

แสดงสินค้า หรือนิทรรศการมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า กลุม่ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญ

กับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล รวมทั้งการได้เห็น และสัมผัสกับผลิตภัณฑ์จริงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ในขณะที่กลุ่ม

ผู้บริโภคทั่วไปให้ความสําคัญกบัความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากกว่า 

2.7 ถึงแม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ของทัง้สองกลุ่มเลือกที่จะสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองไปทํางานบา้งในบางโอกาส ใน

กรณีที่ไม่มีโครงการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง แต่จะสังเกตได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่

ยั่งยืนประสงคท์ี่จะสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองไปทํางานมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคทั่วไปอย่างชัดเจน โดยความร่วมมือในการสวมใส่

เสื้อผ้าพื้นเมืองไปทํางาน ในกรณีที่ไม่มีโครงการรณรงค์ให้แตง่กายด้วยชุดพ้ืนเมือง มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.8  ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มต่างก็ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกับแนวคิดการบริโภค

ที่ยั่งยืนในลําดับท้ายๆ ในขณะที่คุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ล้วนมีความสําคัญอยู่ในลําดับต้นๆ ทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่า 

ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนยังไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมือง

สําเร็จรูปของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มมากนัก หรือก็คือ ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มยังคงให้ความสําคัญกับคุณสมบัติพื้นฐานของ

ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะปัจจัยย่อยที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์นั้น ผู้บริโภคสามารถ

รับรู้ได้ด้วยตนเองจากการสัมผัส หรือการทดลองสวมใส่ ในขณะที่ปัจจัยย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคที่ยั่งยืนนัน้ ผู้บริโภค

ส่วนใหญไ่ม่สามารถรับรูไ้ดเ้อง ถ้าผู้ประกอบการไม่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

เมื่อพจิารณาเพิ่มเติมถึงคา่เฉลี่ยของการให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑข์องผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

พบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิผลต่อ   

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป และเกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน แตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยย่อยดังกล่าว ได้แก่ การผลิตมาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ การใช้

วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น  กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และการใช้แรงงานคนในท้องถิ่นในกระบวนการผลิต  

สําหรับปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปพบว่า ผู้บริโภคทั้งสอง

กลุ่มให้ความสําคัญกับราคาที่เท่ากับราคาในตลาดของเสื้อผ้าพ้ืนเมืองสําเร็จรูป  และความชัดเจนของป้ายราคา   

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน  

มีการสํารวจราคากอ่นการซื้อ และมีความรอบคอบในการซื้อสินค้าที่มากกว่ากลุม่ผู้บริโภคทั่วไป  

กลุ่ม ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่ งยืนให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านช่องทาง               

การจัดจําหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป และเกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ได้แก ่

การรักษาสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติโดยรอบร้านค้า การอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน การจ้างแรงงานคนในท้องถิ่น     

ในร้านค้า และการจําหน่ายในร้านค้าชุมชน  แตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด

การบริโภคที่ยั่งยืนในลําดับกลางๆ ซึ่งแตกต่างไปจากปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ เน่ืองมาจากปัจจัยย่อยด้าน         

ช่องทางการจัดจําหน่ายที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกายภาพทั้งที่อยู่ภายใน และ    

อยู่ภายนอกร้านค้า ซึ่งผู้บริโภคสามารถสังเกตได้เอง  

ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป และเกี่ยวขอ้งกับ

แนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนมีอยู่ด้วยกันสองปัจจัยย่อยคือ ร้านค้ามีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และร้านค้าให้ความสําคัญกับ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยดังกล่าว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่      

ระดับ 0.05  

3. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของสตรีวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซื้อ

เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป ผู้ศึกษาขอแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ดังต่อไปนี ้

3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป 

ผู้ศึกษาจงึมีข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป เพื่อนําไปใช้วางแผนกลยุทธ์ และ

กําหนดนโยบายในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน โดยแยกตามกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดทั้ง 

4 ดา้น สําหรับผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ ดังนี้ 

3.1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป  

1) เสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปประเภทเสื้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุม่ผู้บริโภคท่ัวไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึง

แนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนซื้อบ่อยที่สุด  ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรจําหน่ายเสื้อพื้นเมืองสําเร็จรูปเป็นหลัก 

2) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญในระดับ

มากกับความสบายในการสวมใส่ และเป็นปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผู้บริโภคดังกลา่วใหค้วามสําคัญมากที่สุด ดังนั้น

ผู้ประกอบการควรเน้นไปที่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในเร่ืองของความสบายในการสวมใส่ โดยอาจมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้

ผู้บริโภคได้ทดลองสวมใส ่หรือมีตัวอยา่งผา้ใหผู้้บริโภคได้ทดลองสัมผัส เป็นต้น 
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3) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ใช้ข้อมูล และ

คําแนะนําของตนเอง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปมากที่สุด  ดังนั้น ผู้ประกอบการควรจัดทํา

ป้ายระบุรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้บริโภค เช่น การดูแลรักษา ประโยชน์ใช้สอย 

แหล่งที่ผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และกระบวนการผลิต เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเอง 

และทําใหตั้ดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

4) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญในระดับ

มากกับคุณภาพของเนื้อผ้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป เพื่อนําไปเป็นของขวัญ หรือของฝาก

ให้กับผู้อื่น ดังนั้นผู้ประกอบการควรใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี และใช้ช่างฝีมือในการตัดเย็บ นอกจากนี้ผู้ประกอบการควร

สร้างตรายี่ห้อเป็นของตนเอง เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และง่ายต่อผู้บริโภคในการจดจํา รวมทั้งการบอกต่อไปยัง

ผู้บริโภครายอื่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ํา และชักจูงคนรูจ้ักให้มาซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 

5) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญในระดับ

มากกับความหลากหลายของสินค้า และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมภายหลังการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปคือ กลับไปซื้อ

สินค้าจากร้านเดิม หรือตราสินค้าเดิมอีก ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมือง

สําเร็จรูปที่ผู้บริโภคซื้อไปในแต่ละครั้ง เพ่ือนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนว่า กิจการควรมีเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป

แต่ละแบบ แต่ละขนาดในสัดส่วนเท่าใด 

6) กลุม่ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญในระดับมากกับการใช้วัตถุดิบตาม

ธรรมชาติ วัตถุดบิที่หาได้ในท้องถิ่น และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้แรงงานคนในท้องถิ่นใน

กระบวนการผลิต ดังนั้นผู้ประกอบการที่ผลิตเสื้อผ้าพ้ืนเมืองสําเร็จรูปขึ้นมาเอง ควรพจิารณาถงึการนําแนวคิดการบริโภค

ที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งผู้ประกอบการยัง

สามารถนําเร่ืองราวดังกล่าวมาใช้ประชาสัมพันธ์ใหก้ับผู้บริโภคได้รับรู ้เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

3.1.2 ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป  

1) กลุม่ผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ในการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปต่อคร้ังอยู่ที่ไม่เกิน 500 บาท  อีกทั้งกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวยังให้ความสําคัญใน       

ระดับมากกับราคาที่จะต้องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ  ดังนั้น ผู้ประกอบการควรกําหนดราคาขายให้มีราคาไม่เกิน  

500 บาท  จงึจะเหมาะสมที่สุด เพราะเป็นราคาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อ  แต่ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการนํามา

จําหนา่ยด้วย ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ที่นํามาจําหน่ายมีต้นทุนที่สูงกว่า 500 บาท ผู้ประกอบการควรพิจารณาการตั้งราคาขายให้

อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป 

2) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

ภายหลังการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปคือ กลับไปซื้อสินค้าจากร้านเดิม หรือตราสินค้าเดิมอีก ถ้าผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจ

กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาล่าสุด  ดังนั้น ผู้ประกอบการควรตั้งราคาขายที่เหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ สมเหตุสมผล และ 

ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค รวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน และในกรณีที่คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค    การตั้งราคาที่สมเหตุสมผลจะช่วยให้ผู้บริโภคมีความรู้สึก           

ไม่พึงพอใจนอ้ยลง 
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3) กลุม่ผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนบางส่วนมีการค้นหาข้อมูล

ก่อนการซื้อ  อีกทัง้ยังให้ความสําคัญในระดับมากกับราคาตลาดของเสือ้ผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปทั่วไป  ดังนั้น ผู้ประกอบการ

ควรมีการสํารวจราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ตนเองจําหน่าย เพื่อให้สามารถตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็น

ข้อมูลสําหรับใช้ในการเจรจาต่อรองกับผู้บริโภคที่ต้องการส่วนลดเพิ่มเติม  

3.1.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป 

1) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญในระดับ

มากกับความน่าเชื่อถือของร้านค้า ดังนั้นผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดขึ้นในใจผู้บริโภค

ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสร้างตราสินค้าของตนเองข้ึนมา การนําผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ หรือมีเอกลักษณ์โดดเด่นไปขอ

ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายรับรองคุณภาพต่างๆ เป็นต้น 

2) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป  และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญในระดับ

มากกับความสะดวกในการเดินทางไปยังร้านค้า และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการขยาย

สาขา หรือเปิดกิจการใหม่ ควรพิจารณาเลือกทําเลที่ ตั้งที่สะดวกในการเดินทางไปยังร้านค้า รวมทั้งมีสิ่งอํานวย        

ความสะดวกรองรับ เช่น สถานที่จอดรถ  ทั้งนี้ เน่ืองจากผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปยังร้านค้า

ด้วยยานพาหนะส่วนบุคคล และมักจะพบกับปัญหาเร่ืองการหาสถานที่จอดรถอยู่เสมอ การอํานวยความสะดวกให้กับ

ผู้บริโภคในเรื่องดังกล่าว จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเดินทางไปยังร้านค้าของผู้ประกอบการเป็นลําดับแรกๆ 

3) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนซื้อเสื้อผ้าพื้นสําเร็จรูป

จากร้านค้าปลีกบ่อยที่สุด อีกทั้งยังให้ความสําคัญในระดับมากกับการตกแต่งภายในร้านค้า และการจัดวางสินค้าภายใน

ร้านค้า ดังนั้นผู้ประกอบการควรจัดรูปแบบร้านค้าให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้ทันทีว่าเป็นร้านค้าประเภท

ไหน และควรจัดวางสินค้าภายในร้านค้าให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกชมสินค้าได้ง่าย รวมทั้งควรตกแต่ง

ภายในร้านค้าให้มีบรรยากาศสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่าย เช่น การใช้โทนสี การใช้วัสดุตกแต่งประเภทไม้ การเปิด

เพลงพื้นเมือง การใช้น้ําหอมกลิ่นมะล ิเป็นตน้ 

4) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูปโดยมชี่วงเวลาที่ไม่แน่นอน รองลงมาคือ ช่วงวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ หรืออาทิตย์) ดังนัน้ผู้ประกอบการที่

ต้องการจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นในร้านคา้เป็นการช่ัวคราว ควรพิจารณาการจ้างแรงงานเพิ่มเตมิในช่วงวันหยุด เนื่องจาก

เป็นช่วงเวลาที่แนน่อน ซึ่งผู้บริโภคซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปบ่อยที่สุด 

5) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปจากร้านค้าออนไลน์ หรืออนิเทอร์เน็ตน้อยที่สุด แต่กลุ่ม

ผู้บริโภคดังกล่าวส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือสังคมออนไลน์ 

ดังนั้นผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ยงการเปิดร้านค้าออนไลน์   เพื่อจําหน่ายเสื้อผ้าพ้ืนเมืองสําเร็จรูป   แต่ถ้าผู้ประกอบการ

มีศักยภาพเพียงพอ หรือถ้าต้นทุนในการดําเนินงานไม่สูงจนเกินไปนัก ผู้ประกอบการควรพิจารณาการเปิดร้านค้าออนไลน์

เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย และเป็นช่องทางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่ม

ผู้บริโภคดังกล่าวที่ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากแหลง่นี้ 
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6) กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญในระดับมากกับการจ้าง

แรงงานคนในท้องถิ่นในร้านค้า   ดังนั้น  ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงการจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นในร้านค้า   เพื่อเป็น

การช่วยเหลือสังคม และเศรษฐกิจไปด้วยในเวลาเดียวกัน   แต่ทั้งนี้  ต้องคํานึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้นทุนใน     

การจ้างงานประกอบด้วย  

3.1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป 

1) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูปเฉลี่ยครั้งละ 1 ตัว ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้บริโภคซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูปมากกว่า 1 ตัว ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซ้ือผลติภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละครัง้ 

2) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้า

พื้นเมืองสําเร็จรูปเฉลี่ย 1 และ 2 ครั้งต่อปี ตามลําดับ และมีพฤติกรรมภายหลังการซ้ือเส้ือผ้าพ้ืนเมืองสําเร็จรูปคือ กลับไป

ซื้อสินค้าจากร้านเดิม หรือตราสินค้าเดิมอกี ดังนัน้ผู้ประกอบการควรมีระบบสมาชิก หรือระบบติดตามลูกคา้ เพื่อนําเสนอ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ รวมทั้งเสนอสทิธิพิเศษให้กับลูกคา้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอัตราการซือ้ซ้ําของผู้บริโภค

กลุ่มนี้ 

3) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปให้ความสําคัญในระดับมากกับ มนุษยสัมพันธ์ และการให้บริการของพนักงานขาย 

ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานขาย เพื่อให้พนักงานขายสามารถให้บริการ

ลูกค้าได้อยา่งเหมาะสม 

4) กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญในระดับมากกับมนุษยสัมพันธ ์ 

การให้บริการ และการให้ข้อมูลโดยพนักงานขาย   ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม และพัฒนา

พนักงานขาย เพ่ือใหพ้นักงานขายสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลที่ลูกคา้ตอ้งการได้ 

5) กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูปจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต ์

หรือสังคมออนไลน์   ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารทางการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว ควรใช้ช่องทาง

ออนไลน์เป็นหลัก  โดยเน้นไปที่การสื่อสารข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มผู้บริโภค มากกว่าการเสนอขาย

ผลิตภัณฑ ์

6) กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมือง

สําเร็จรูปจากงานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารทางการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภค

ดังกล่าว ควรนําผลิตภัณฑ์ของตนเองไปร่วมงานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ ซึ่งจะมีความคุ้มค่ามากกว่าการส่ือสารผ่าน

ช่องทางอื่นๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เน่ืองจากผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในงานแสดงสินค้า หรือ

นิทรรศการ กอ่ใหเ้กดิรายไดก้ลับคืนมาสูผู่้ประกอบการในทันท ี

7) กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนให้ความสําคัญในระดับมากกับร้านค้ามีกิจกรรม

ช่วยเหลือสังคม และร้านค้าให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงในระดับหนึ่ง

แล้ว ควรพิจารณาถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ

กิจการ ซึ่งสามารถนํามาใช้ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน  

ที่ให้ความสําคัญกับเร่ืองดังกล่าวได้อีกด้วย 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีที่ 1 ฉบบัที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม  2558) 

 

Vol. 1 No. 4 (October – December 2015)   571

 

3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังต่อไปนี ้

1)  ควรคัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตาตามเจนเนอเรช่ันของผู้ตอบแบบสอบถาม  

โดยแบ่งออกเป็น 3 เจนเนอเรชั่น คือ เจนเนอเรชั่นบี เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์

พฤติกรรมของสตรีวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และได้ข้อมูลที่หลากหลายมากกว่านี้ 

2)  ควรทําการศึกษาพฤติกรรมของสตรีวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ทีละประเภทของเสื้อผ้าพื้นเมือง

สําเร็จรูป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนําไปใช้วางแผนกลยุทธ์ และกําหนดนโยบายในการดําเนินงานสําหรับเสื้อผ้าพ้ืนเมือง

สําเร็จรูปแต่ละประเภทได้อย่างถูกตอ้ง 
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