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บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์การศึกษา คือ เพื่อทราบรูปแบบความต้องการของผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อพิมพ์

ธรรมชาต ิ

วธิกีารวจิยัเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ

ขอ้มลู สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ ผ่าน Google Forms ใชป้ระชากรจากกลุม่ไลน์@ทีเ่ป็น

ฐานลกูคา้เดมิทีเ่คยซื้อเสือ้พมิพธ์รรมชาตใินรา้นของโรงเรยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชถูมัภ์ และผูท้ีส่นใจซื้อสนิคา้เสื้อ

พมิพ์ธรรมชาติ จ านวน 220 คน ใช้เวลาในการติดตามเก็บข้อมูล ระยะเวลา 45 วนั น ามาตรวจสอบโดยเลอืกกลุ่ม

ตัวอย่าง จากแบบสอบถามที่ตอบข้อค าถามครบถ้วนทุกข้อสมบูรณ์  ได้ จ านวน  200 แบบสอบถาม และใช้

แบบสอบถามทีเ่ลอืกแบบเจาะจงน ามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสถติ ิSPSS โดยใชเ้ทคนิควเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

รว่มดว้ย (Conjoint Analysis) สถติทิีใ่ชว้เิคราะห ์ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 46-60 ปี ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษา

สงูสดุคอืปรญิญาตร ีมอีาชพีขา้ราชการหรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ และมรีายได ้10,000 – 20,000 บาท ขอ้มลูพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภค พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกัซื้อรปูแบบเสือ้คอกลมมากทีสุ่ด เทศกาลทีม่กัจะซื้อเป็นของขวญัคอืช่วง

เทศกาลปีใหม่ เหตุผลในการซื้อเพราะเป็นสินค้าแฮนด์เมด และงบประมาณในการซื้อต่อครัง้ 200 - 300 บาท       

ขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของร้านเสื้อพิมพ์ธรรมชาติ จากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน พบว่าคุณลกัษณะที่ผู้บรโิภคให้

ความส าคญัมากทีส่ดุ คอื ราคา 

ค าส าคญั: พมิพธ์รรมชาต,ิ แมพ่มิพ ์ 

บทน า 

เสื้อผา้เครื่องนุ่งห่มถอืเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัสีท่ีส่ าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์ท าหน้าทีใ่นการใหค้วาม

อบอุ่น ป้องกนัความหนาวเยน็ และป้องกนัอนัตรายจากภายนอก นอกจากน้ีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสามารถเสรมิสรา้ง

                                                

1 นกัศกึษาโครงการพเิศษ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (IT-SMART รุน่ 13) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



บุคลกิภาพของบุคคลนัน้และยงัได้บ่งบอกภาพลกัษณ์ของผู้สวมใส่ แสดงใหเ้หน็ถงึรสนิยมของแต่ละบุคคลทีส่วมใส่ได้

เป็นอยา่งด ี(ณญัชค์ณสั ปานเสมศร, 2551)  

 จากขอ้มลูปัจจุบนัของตลาดเครื่องแต่งกายภายในประเทศไทย มมีลูค่าประมาณ 3.1 แสนลา้นบาท      

โดยในปี 2561 การขยายตวัรอ้ยละ 3.28 ต่อปี (ศูนย์วจิยัเศรษฐกจิ ธุรกจิและเศรษฐกจิฐานราก, 2562) มผีูข้ายเครื่อง

แต่งกายเป็นจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ขายรายย่อย เน่ืองจากเป็นตลาดทีส่ามารถเขา้ถึงไดง้่าย ช่องทางการจดั

จ าหน่าย ไดแ้ก่ รมิถนนขา้งทาง ตลาดนดั หา้งสรรพสนิคา้ และช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น ลาซาดา้ ชอ้ปป้ี อนิสตรา

แกรม เฟซบุค เวบ็ไซต์ส่วนตวัของรา้นคา้ จากการส ารวจของคอตตอน ยเูอส ประเทศไทย พบว่าผูบ้รโิภคชาวไทย มี

แนวโน้มซือ้เสือ้ผา้เพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 3 ต่อปี และต่อเน่ืองไปจนถงึปี 2563 (คอตตอน ยเูอสเอ , 2559) 

 เสือ้ผา้พมิพธ์รรมชาตถิอืวา่เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดประเภทหน่ึง เป็นชิน้งานทีผ่ลติขึน้มาดว้ยความตัง้ใจ 

เกดิจากความประณีตและความคดิสรา้งสรรคเ์ฉพาะตวัของผูผ้ลติ ดงันัน้ชิน้งานในแต่ละชิน้จะมคีวามแตกต่างกนั หาก

ท าลวดลายเดมิใหม่อกีครัง้ แต่กม็จีุดแตกต่างใหเ้หน็ (พชัณีกร พศิพานต์, 2558) การพมิพ์ผา้ด้วยแม่พมิพ์ธรรมชาต ิ

เป็นการน าพชืผกัผลไมต้่างๆ เช่น มะระขีน้ก หวัผกักาด มะละกอ และฟักทอง เป็นตน้ ใชเ้ป็นแบบพมิพล์งบนเน้ือผา้ 

ซึ่งได้ลวดลายที่แปลกตา เมื่อน ามาเพ้นท์เพิ่มเติมตามจินตนาการ จะได้ลวดลายที่ไม่เหมือนใคร เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั 

 จากขอ้มูลตลาดของสนิค้าแฮนด์เมดในปัจจุบนัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มระดบับน และกลุ่มตลาด     

ระดบัล่าง โดยตลาดระดบับนเป็นสนิคา้มคีวามเด่นชดัดา้นการออกแบบ เน้นความประณีต  มคีวามละเอยีดในการผลติ 

และตลาดระดบัล่าง สนิคา้มคีวามคลา้ยกนั เน่ืองจากขัน้ตอนในการผลติไมม่คีวามซบัซอ้น ไมเ่น้นการออกแบบมากนกั 

(พชัณีกร พศิพานต,์ 2558) 

 โรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถมัภ์ เป็นโรงเรยีนที่จดัการเรยีนการสอนส าหรบันักเรยีนที่มี

ความบกพร่องทางการไดย้นิ ไดส้อนการพมิพผ์า้ดว้ยแมพ่มิพธ์รรมชาต ิซึ่งการใชศ้ลิปะภูมปัิญญาทอ้งถิน่น้ี สามารถ

สรา้งรายไดใ้หก้บั โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ได ้จากการออกรา้นคา้ขายสนิคา้ของโรงเรยีน พบวา่ลกูคา้มี

ความสนใจในลวดลายเสือ้พมิพธ์รรมชาต ิมกัซือ้กลบัไปเป็นจ านวนมาก 

 เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนักลุ่มตลาดระดบัล่าง มกีารแข่งขนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากการเขา้สู ่    

ตลาดทีง่า่ย ท าใหเ้กดิผูป้ระกอบการรายใหมเ่ป็นจ านวนมาก  ใชก้ลยทุธท์างการตลาดต่างๆ เพือ่ดงึดดูลกูคา้  



 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเสื้อพิมพ์

ธรรมชาต ิเพือ่น าขอ้มลูของลกูคา้ทีม่ตี่อเนื้อผา้ ราคา  และโปรโมชัน่ ไปพฒันาปรบัปรุงสนิคา้ใหต้รงตามความตอ้งการ

ของตลาด เพือ่เป็นการต่อยอดแนวทางการตลาดใหก้บัโรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถมัภต์่อไปในอนาคต 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมอืการตลาดที่น ามา

ผสมผสาน ปรบัใช้ต่อสินค้า และการให้บรกิาร เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดของธุรกิจ (McCarthy, 1993) 

ประกอบดว้ย 

 1.ผลติภณัฑ ์(Product) ประกอบไปดว้ย สนิคา้ หรอื การใหบ้รกิาร เพือ่การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

และท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจในสนิคา้ หรอืการบรกิารนัน้ๆ ซึง่ตรงกบังานวจิยัของ อุมาภรณ์ ภาคาแพทย ์(2557) 

ได้ศกึษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าส าเรจ็รูปของผู้บรโิภคในตลาดค้าปลกี กรณีศกึษาศูนย์การค้าเดอะ

แพลทนิัม่ แฟชัน่มอลล์ ทีก่ล่าวว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์คอืซึง่ความ

พอใจในแบบของเสือ้ผา้มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ 

 2.ราคา (Price) เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องจ่ายเพื่อแลกกบัการไดส้นิคา้และบรกิาร ซึ่งตรงกบังานวจิยัของ พชัรา

ภรณ์ พร่องพรมราช (2559) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผา้พรเีมีย่มแบรนด ์(Premium Brand) ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล  ทีก่ล่าวว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของเสื้อผา้ทีคุ่ม้ค่ากบั

ราคา 

 3.สถานที ่(Place) เป็นช่องทางทีผู่บ้รโิภคจะสามารถเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารได้ เช่น ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ช่องทางการใหบ้รกิาร รวมถึงท าเลในการจดัจ าหน่ายสนิคา้ และบรกิารให้แก่ผู้บรโิภค ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

พชัณีกร พศิพานต์ (2558) ไดศ้กึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อ  

ผลติภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัดา้นช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย ทีส่ะดวกต่อการเลอืกซือ้ 

 4.การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภค กลุ่มเป้าหมาย เพือ่ชีแ้จงใหท้ราบ

ถงึขอ้มลูขา่วสาร จงูใจลกูคา้ใหเ้กดิความสนใจ และยงัเป็นการเขา้ถงึของความเขา้ใจในผลติภณัฑ ์การบรกิาร แก่กลุ่ม



ตลาดลูกค้าเป้าหมายหลกัให้ได้รบัรู้ ซึ่งตรงกบังานวจิยัของ ภทัรานิษฐ์ ฉายสุวรรณครีี (2559) ได้ศึกษาปัจจยัที่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้จากรา้นคา้ ในเครอืขา่ยเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรม พบว่า การสง่เสรมิการขาย เช่น ให้

สว่นลด ชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจ และจงูใจใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ 

วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัเรือ่ง การศกึษาการตดัสนิใจซือ้เสือ้พมิพธ์รรมชาต ิกรณีศกึษาโรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถมัภ ์

เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน Google Forms โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้ คอื ลกูคา้ทีเ่คยซื้อสนิคา้และมคีวามสนใจ

จะซื้อเสื้อพมิพ์ธรรมชาต ิจ านวน 220 คน ซึ่งผู้วจิยัเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามแนวทางของ Hair et al (Hair et al, 2006) 

ซึง่ระบไุวว้า่ควรมตีวัอย่างอยา่งน้อย 200 กลุม่ วธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอยา่งใชว้ธิเีลอืกกลุม่ตวัอยา่งผูบ้รโิภคและผูท้ีม่คีวาม

สนใจจะซื้อเสื้อพมิพ์ธรรมชาติ ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนทุกขอ้สามารถน ามาค านวณหาค่าทางสถิตไิด้ เลอืกได้

จ านวน 200 ตวัอยา่ง การวจิยัครัง้น้ีจงึใชก้ลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา จ านวน 200 ตวัอยา่ง 

การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์ลกูคา้ทีเ่คยซื้อเสือ้พมิพธ์รรมชาตแิละผูท้ีม่คีวาม

สนใจจะซื้อ จากนัน้ท าการสรุปการก าหนดคุณลกัษณะ (Attribute) ใชท้ฤษฎสี่วนประสมทางการ (Marketing Mix) มา

ก าหนดระดบัของคณุลกัษณะ (Levels) และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าก าหนดเป็นชดุขอ้มลู (Levels) และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าก าหนด

เป็นชุดข้อมูล ให้ผู้บริโภคเลือกคุณลักษณะที่ให้ความส าคัญมากที่สุด  จาก 6 คุณลักษณะ เหลือเพียงคนละ 4 

คุณลกัษณะ สรุปว่าคุณลกัษณะที่ลูกค้าเลือกมากที่สุดคือ เน้ือผ้า ราคา และโปรโมชัน่ ดงัตารางที่ 1 คุณลกัษณะ 

(Attribute) และระดบัของคณุสมบตั ิ(Levels) ดงัน้ี 

ตารางที ่1: ตารางแสดงคณุลกัษณะ (Attribute) และระดบัของคณุสมบตั ิ(Levels) 

ล ำดบั คุณลกัษณะ (Attribute) ระดบัของคณุลกัษณะ (Levels) 

1 เนื้อผา้ คงรปู 

ทนยบั 

ใสส่บาย 

2 ราคา 150 บาท 

250 บาท 

300 บาท 



3 โปรโมชัน่ ไมม่โีปรโมชัน่ 

สว่นลด 5% 

ซือ้ 3 แถม 1 

ของแถมถุงผา้ 

 จากนัน้ใชค้ าสัง่วเิคราะห์ประมวลผลแบบ Orthogonal Design เพื่อลดจ านวนชุดคุณลกัษณะที่เหมาะสมต่อ

การศึกษาจ านวน 20 ชุดคุณลักษณะ (Concept Card) แบ่งเป็นจ านวน 16 Plan cards และ 4 Holdout Cards 

น าเสนอในรูปแบบ Full profile design แสดงรูปตวัอย่างผลิตภณัฑ์จรงิพร้อมค าบรรยายคุณลกัษณะ เพื่อให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามท าการใช้คะแนน (Rating) ตามความต้องการซื้อ โดยมีการวัดระดับ  (Scale) 1-10 คะแนน               

โดย 1 คะแนน = ”ไมซ่ือ้สนิคา้แน่นอน” และเพิม่จากน้อยไปมาถงึ 10 คะแนน = “ซือ้สนิคา้แน่นอน” 

การทดสอบเครื่องมือการท าวิจ ัยโดยการท า Pre-test และ Pilot การ Pre-test ครัง้แรก พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในส่วนหัวข้อแบบสอบถาม เน่ืองจากก าหนดชุดคุณลักษณะต่างๆ 

เปรียบเสมือนรูปแบบเสื้อพิมพ์ธรรมชาติ ซึ่งท าการแก้ไข เป็นชุดคุณลกัษณะต่างๆ เปรียบเสมือนร้านเสื้อพิมพ์

ธรรมชาตจิ านวน 20 รา้น จากนัน้ท าการ Pilot การทดลองแจกจรงิ โดยไมม่กีารคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูท้ี่

มีความสนใจจะซื้อ ไม่รู้จกัเสื้อพิมพ์ธรรมชาติมากนัก ให้คะแนน (Rating) อยู่ในคะแนนที่ต ่าทุกข้อ (ในช่วง 1-4 

คะแนน) จงึไดเ้พิม่ค าอธบิายใตร้ปูภาพประกอบของสนิคา้ ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขา้ใจมากยิง่ขึน้ จากนัน้ท าการ Pilot 

อกีครัง้ พบวา่ขอ้มลูมกีารกระจายมากขึน้ จงึน าแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปท าการเกบ็ขอ้มลูจรงิ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดศ้กึษาจากแหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) จากการสมัภาษณ์เจา้ของโครงการ

เสือ้พมิพธ์รรมชาต ิและการสอบถามกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา เพือ่ศกึษา คุณลกัษณะ และระดบัคุณลกัษณะ ทีใ่ช้

ในการวจิยั และไดส้รา้งแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากกลุ่มประชากร จ านวน 220 แบบสอบถาม

จากทีเ่คยซือ้สนิคา้และมคีวามสนใจสนิคา้ พบวา่มแีบบสอบถามทีไ่ดร้บัการตอบกลบัมาแลว้ไมส่ามารถน ามาค านวณค่า

ได ้จ านวน 20 แบบสอบถาม และเลอืกเจาะจงแบบสอบถามทีต่อบขอ้ค าถามทุกขอ้สมบูรณ์ น าไปค านวณค่าทางสถติิ

ได ้จ านวน  200 กลุม่ตวัอยา่ง 

การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS ในสว่นของการใชส้ถติเิชงิพรรณนา และสถติเิทคนิคการ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มแบง่การวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 



 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) จากข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี การศกึษา และรายได ้โดยน าเสนอขอ้มลูในรปูแบบของค่าความถี ่(Frequency) 

และสถติริอ้ยละ (Percentage) เพือ่อธบิายภาพรวมลกัษณะทางประชากร 

 ส่วนท่ี  2 พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อเสื้อพิมพ์ธรรมชาติ  เป็นการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis) ในเรื่อง รูปแบบเสื้อที่ซื้อเป็นประจ า เหตุผลในการซื้อ เทศกาลทีนิ่ยมซื้อเสื้อพมิพ์ธรรมชาติ

เป็นของขวญั งบประมาณในการซื้อ โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของค่าความถี่ (Frequency) และสถิติร้อยละ 

(Percentage) 

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซื้อเสือ้พมิพธ์รรมชาต ิโดยเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 

คือ เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ความชอบหรือความเอนเอียงที่จะชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาค่า

ความส าคญัของ คุณลกัษณะต่างๆ ได้แก่ เน้ือผ้า ราคา และโปรโมชัน่ โดยการให้ คะแนน (Rating) ชุดคุณลกัษณะ 

เป็นการให้คะแนน 1-10 ซึ่งเป็นการวดัท าความต้องการซื้อเสื้อพมิพ์ธรรมชาติของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละชุด

คณุลกัษณะ (Concept card) เป็นรายบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมากน้อยเพยีงใด และต่างกนัเท่าใด เพือ่เขา้ใจความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภคทีม่คีวามพงึพอใจในสนิคา้และบรกิารในรปูแบบต่างๆ เชน่ไรโดยมสีมการความสมัพนัธพ์ืน้ฐานในรปูแบบ

ทัว่ไป คอื Y = a + A1 + A2 + A3 + B1 +B2+B3+C1+C2+C3+C4 

ผลการวิจยั 

 ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการตดัสินใจซื้อเสื้อพมิพ์ธรรมชาติ ท าการตอบ

แบบสอบถามที ่จ านวน 220 คน ใชข้อ้มลูไดจ้รงิ 200 คนจ าแนกตามเพศ อายุ อาชพี และรายได ้โดยแจกแจงความถี ่

คา่รอ้ยละดงัน้ี 

 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มจี านวนทัง้สิน้ โดยส่วนมากเป็นเพศหญงิ คดิเป็น 73.5% อยูใ่นช่วงอายุ 46-60 ปี 

คดิเป็น 29% ระดบัการศกึษาสงูสุดปรญิญาตร ีคดิเป็น 48.5% อาชพีคอืขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 54% รายได้

อยู่ในช่วง 10,000 – 20,000 บาท คดิเป็น 20% รูปแบบเสื้อคอืคอกลม คดิเป็น 43% เทศกาลทีม่กัจะซื้อเป็นของขวญั 

คอื ปีใหม ่คดิเป็น 61% เหตุผลในการซือ้ คอื คุณภาพของเนื้อผา้ คดิเป็น 49.5% และงบประมาณในการซือ้ต่อครัง้ คอื 

200 – 300 บาท คดิเป็น 68.5% 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อเสื้อพิมพ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบ

แบบสอบถามของลูกค้า จ านวน 220 แบบสอบถาม และท าการแปรผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ค าสัง่ Conjoint 

Analysis ไดผ้ลลพัธ ์(Output Data) ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2: วเิคราะหแ์บบจ าลองความชอบต่อคณุลกัษณะ 

คุณลกัษณะ   

(Attribute) 

ระดบัของคุณลกัษณะ 

(Level of Attribute) 

ระดบัของคุณลกัษณะ 

(Levels) 

ค่าความคลาดเคลือ่มาตรฐาน 

(Standard Error) 



เนื้อผา้ คงรปู 

ทนยบั 

ใสส่บาย 

0.19 

-0.243 

0.225 

0.091 

0.106 

0.106 

ราคา 150 บาท 

250 บาท 

300 บาท 

0.665 

-0.045 

-0.621 

0.091 

0.106 

0.106 

โปรโมชัน่ ไมม่โีปรโมชัน่ 

สว่นลด 5% 

ซือ้ 3 แถม 1 

ของแถมถุงผา้ 

-0.418 

-0.092 

0.293 

0.218 

0.118 

0.118 

0.118 

0.118 

คา่คงที ่  7.114 0.075 

 เมือ่น าค่าสมัประสทิธิข์องคุณลกัษณะในแต่ละระดบัแทนค่าลงในสมการอรรถประโยชน์รวม จะแทนค่าสมการ 

ดงัน้ี 

 Y = 7.114 + 0.19A1 - 0.243A2 + 0.225A3 + 0.665B1 - 0.045B2 - 0.621B3 - 0.418C1  

   - 0.092C2 + 0.293C3 + 0.218C4 

 และคณุลกัษณะทีล่กูคา้เลอืกมากทีส่ดุสามารถแทนคา่สมัประสทิธิไ์ดส้มการ ดงัน้ี 

 Y = 7.114 + 0.172A - 0.0003B + 0.0001C 

 ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจของแต่ละคุณลกัษณะในการตดัสนิใจซื้อเสือ้พมิพธ์รรมชาต ิกรณีศกึษา

โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชูปถมัภ์ จากผูบ้รโิภค จ านวน 200 คน ระดบัความพงึพอใจทีม่ทีศิทางสอดคลอ้งกบั

ความสมัพนัธ์ของค่าความชอบ หากระดบัความถึงพอใจของผู้บรโิภคมคีวามสอดคล้อง เครื่องหมายเป็นบวก หาก

ผูบ้รโิภคไม่มคีวามสอดคลอ้ง เครื่องหมายเป็นลบ ซึ่งสามารถสรุปผลของการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจของแต่ละ

คณุลกัษณะ และระดบัคณุลกัษณะ ดงัน้ี 

 ระดบัความพงึพอใจของคุณลกัษณะดา้นเน้ือผา้ พบวา่ผูบ้รโิภคมคีวามชอบต่อดา้นคณุลกัษณะดา้นเน้ือผา้ ใส่

สบาย มากทีสุ่ด  โดยระดบัความพงึพอใจเพิม่ขึน้ 0.225 หน่วย รองลงมาคอื ความชอบต่อดา้นคุณลกัษณะดา้นเน้ือผา้ 

คงรูป โดยระดบัความพงึพอใจเพิม่ขึ้น 0.19 หน่วย และความชอบต่อด้านคุณลกัษณะด้านเน้ือผ้า ทนยบั โดยระดบั

ความพงึพอใจลดลง -0.243 หน่วย ตามล าดบั  



 ระดบัความพงึพอใจของคุณลกัษณะดา้นราคา พบว่าผูบ้รโิภคมคีวามชอบต่อดา้นคุณลกัษณะดา้นราคา 150 

บาท โดยระดบัความพงึพอใจเพิม่ขึ้น 0.665 หน่วย รองลงมา คอืความชอบต่อด้านคุณลกัษณะดา้นราคา 250 บาท 

โดยระดบัความพงึพอใจลดลง -0.045 หน่วย และความชอบต่อดา้นคณุลกัษณะดา้นราคา 300 บาท โดยระดบัความพงึ

พอใจลดลง -0.621 หน่วย ตามล าดบั 

 ระดบัความพึงพอใจของคุณลกัษณะด้านโปรโมชัน่ พบว่าผู้บริโภคมคีวามชอบต่อด้านคุณลกัษณะด้าน

โปรโมชัน่ ซื้อ 3 แถม 1โดยระดบัความพงึพอใจเพิม่ขึน้ 0.293 หน่วย รองลงมา คอื ความชอบต่อดา้นคุณลกัษณะดา้น

โปรโมชัน่ ของแถมถุงผา้ โดยระดบัความพงึพอใจเพิม่ขึน้ 0.218 ความชอบต่อดา้นคุณลกัษณะดา้นโปรโมชัน่ ส่วนลด 

5 % โดยระดบัความพงึพอใจลดลง -0.092 หน่วย และความชอบต่อดา้นคณุลกัษณะดา้นโปรโมชัน่ ไมม่โีปรโมชัน่ โดย

ระดบัความพงึพอใจลดลง -0.418 หน่วย ตามล าดบั 

ตารางที ่3: แสดงรอ้ยละของคณุลกัษณะทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัจากการตอบแบบสอบถาม 

คุณลกัษณะ (Attributes) ร้อยละค่าความส าคญั   

เนื้อผา้ 18.986   

ราคา 52.175   

โปรโมชัน่ 28.839   

  ผลการวเิคราะห์ค่าความส าคญัของคุณลกัษณะในการตดัสนิใจซื้อเสื้อพมิพ์ธรรมชาติ กรณีศึกษาโรงเรยีน

เศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ ผูบ้รโิภคจ านวน 200 คน โดยพจิารณาคา่ความส าคญัของคุณลกัษณะ ตามตารางที ่3 

พบวา่คณุลกัษณะทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดคอื ราคา คา่ส าคญั คดิเป็นรอ้ยละ  52.175 รองลงมา คณุลกัษณะ 

คอื โปรโมชัน่ คดิเป็นรอ้ยละ 28.839 และคณุลกัษณะ คอื เน้ือผา้ คดิเป็นรอ้ยละ 18.986 

อภิปรายผล 

 การวจิยัเรือ่ง การศกึษาการตดัสนิใจซือ้เสือ้พมิพธ์รรมชาต ิกรณีศกึษาโรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถมัภ์ 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยอายุอยู่ในช่วง 46-60 ปี 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ ปรญิญาตร ีอาชพี ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ และรายได ้10,000 – 20,000 บาท 



 2. พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่คยซื้อและมคีวามสนใจจะซื้อ พบว่า ผูบ้รโิภคมกัซือ้รปูแบบเสือ้คอกลมมากทีสุ่ด 

เทศกาลทีม่กัจะซื้อเป็นของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่มากทีสุ่ด ส่วนเหตุผลในการซื้อ  ซื้อเพราะเป็นสนิคา้แฮนด์เมด 

มากทีส่ดุ โดยม ีงบประมาณในการซือ้ต่อครัง้ 200 – 300 บาท มากทีส่ดุ 

 3. ผลการวจิยั พบวา่คุณลกัษณะทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดคอื ดา้นราคามากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้น

โปรโมชัน่ และดา้นเน้ือผา้ ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การจดัรายการส่งเสรมิการขายตามเทศกาลต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกัซื้อเสื้อ

พมิพธ์รรมชาตเิป็นของขวญัในชว่งเทศกาลปีใหม ่โดยโปรโมชัน่ทีผู่บ้รโิภคพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื ซือ้ 3 แถม 1 ดงันัน้จงึ

ควรจดัรายการสง่เสรมิการขายในชว่งเทศกาลปีใหม ่เพือ่เป็นการกระตุน้ปรมิาณการซือ้มากยิง่ขึน้ 

 2.เน้นประเภทเน้ือผา้ ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพงึพอใจเน้ือผา้ทีใ่สส่บาย มากกว่าเน้ือผา้ทีค่งรปูหรอื

ทนยบั ดงันัน้จงึควรเน้นเน้ือผา้ประเภททีใ่สแ่ลว้รูส้กึสบายทีส่ดุ เชน่ เน้ือผา้คอตตอน เป็นตน้ 

 3. ควบคุมราคาสนิคา้ ผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัคุณลกัษณะของการตดัสนิใจซื้อสนิคา้

มากที่สุด คอืดา้นราคา ซึ่งงบประมาณในการซื้อของผูบ้รโิภคอยู่ระหว่าง 200 – 300 บาท ดงันัน้จงึควรขายสนิคา้ไม่

เกนิ 300 บาท ซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดง้า่ยมากยิง่ขึน้ 
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